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UITLEGGING
DER

TITELPRENT.
MMé£ E koninglyke vrouw , die hoon en fcepter draagt

;

Verbeeldt de Mutschappy der geurige Oofierlanden

;

De Leeuw van Nederland , die haaren zetel fchraagt
,

Schiet blixems uit zyn oog , en dreigt , met fcherpe tanden
,

Al wie haar' handel ftoort. Dus ruft haar /linker voet

Op d'Rendragt van den Staat, en Koop- en Zeevaard- teken.

De rechter op den hoorn van volten overvloed,

's Lands Vryheid ftut haar' ftoei , gehandhaaft onbezweken.

Haar rechterhand wyft op den Oofterwereldkloot ,•

Dien nu de gryze tyd ontdekt in later
1

dagen.

't Betulband A s i e geeft al haar fchatten bloot
,

Gereed de Maatschappy haar offer op te dragen -

y

JVaar aan de Vorften van dit zegenryk geweft ,

En goud en ryk gefteente en parelfnoeren bieden.

Hunne oogen zyn op 't licht der Wa arheid fterk geveft ,

Die opent de gordyn , en doet de fchaduw vlieden.

H i s t o r i k e n s t s , die door duiïlere eeuwen boort ,

En d
'oudheid achterhaalt op haar gezwinde wieken-

Hier door Godts wonderen op aarde en zee bekoort ,

Befchryft de Landen , die het daglicht op zien krieken.

't Nieusgierig oog befchouwt hier menig vorslenbeeld
t

Bejchimpt dAfgodery , ofpryft de zeegewasfchen
$

't Geweer legt cp den grond
y
van moortvenyn bedeelt

,

Dat op hun hoogen throon kan koningen verrajfen.

De Faam verbreid den lof des Schryvers, zonder endt

Alom daar 't Vrye Land zyn vlugge kielen zend.
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OUD en NIEUW
OOST-INDIEN,

VERVATTENDE
Een Naaukeurige en Uitvoerige Verhandelinge van

NEDERLANDS MOGENTHEYD
In dieGEWESTEN,

BENEVENS
EenewydluftigeBefchryvingederMOLUCCOS, AMBOÏN*, BAND4,TIMOR,

en SOLOR , JAVA, en alle de Eylanden onder dezelve Landbeftieringen

behoorende ; het Nederlands Comptoir op SURATT E, en de
LEVENS der GROOTE MOGOLS;

ALS OOK
Een Keurlyke Verhandeling van 't wezentlykfte , dat men behoort te weten van

CHOROMANDEL, PEGU, ARRACAN, BENGALE, MOCHA, PERSIEN,MALACCA,
SUMATRA, CEYLON, MALABAR , CELEBES of MACASSAR , CHINA,
JAPAN , TAYOUAN of FORMOSA , TONKIN , CAMBODIA , SIAM,

BORNEO, BALI, KAAP DER GOEDE HOOP en van MAURITIUS.

Te zanten dus behelzende niet alleen eene zeer nette Befchryving van alles , wat Nederlands Ooft-

Indien betreft , maar ook 't voornaam/Ie dat eenigzins tot eenige andere Europeërs^ in die Ge*
wejien^ betrekking heeft.

Met meer dan thien honderd en vyftig Prentverbeeldingen verrykt

Alles zeer naaukeurig , in opzigt van de Landen , Steden , Sterkten , Zeden der Volken

,

Boomen, Gewaflchen , Land- en Zee -dieren, met alle het Wereldlyke en Kerkelyke, van
d'Oudfte tyden af tot nu toe aldaar voorgevallen , befchreven , en met veele zeer nette

daar toe vereyfchte Kaarten opgeheldert

FRANCOIS VALENTYN,
Onlangs Bedienaar des Goddelyken Woords i» Amboinaj Banda, enz.
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EL-EDELE,GROOT-ACHTBAARE,
GESTRENGE HEER,

GElyk Amsterdam in grootheid en cieraad als de

Moeder van alle de Hollandfche Steden is , alzoo

fteekt zy in magt en vermogen in 't algemein , en in

het byzonder in kragt van handel , en in vertier van

allerlei waaren , boven alle andere Steden van Neder-

land zoodanig uit , dat men bekennen moet , dat geen

andere eenigermaten daar by te vergelyken , en zy als

de algemeene Zoogmoeder dezes Lands is , die aan alle

de andere Steden geftadig als de borft , en 't noodig

voedfel zoo gulhartig aanbied , dat men , om onge-

veinft daarvan te fpreken, bel'yden moet, dat, gelyk

zy de voornaamfte zuil is van onzen Staat , die dat

groot gebouw zoo zichtbaar onderfteund , zy daar be-

neven ook gelyk als die grooten Atlas is , die den gan-

fchen



O P D R A G T.
fchen aardkloot , of wel de fchatten van 't Ooften , van

't Wellen , van 't Zuiden , en van 't Noorden , niet al-

leen op zyne fchouderen torft ; maar ook alle de uitmun-

tendfle en dierbaarfte waaren , die men in de vier deelen

des aardryks vind, in haaren fchoot vertoond, en aan

de ganfche wereld als met een weergadeloozen over-

vloed aanbied.

Was 'er Amsterdam niet , veel andere Steden , die

't vermogen niet hebben 5 om zoo veelerlei waaren van

over zee te gaan haaien , zouden quynen , en haare

Hart - ader miflen.

Geen Stadt is 'er in de wereld bekent , daar men al het

zeldzaame van de koninkryken der aarde zoo kort by

den anderen vertoonen kan , dan Amsterdam , die

cierlyke wereld in 't klein, en waar in men alles , wat

de groote wereld ongemeens hier en daar verfpreid be-

zit , zoo overvloedig en zoo rykelyk by den anderen

verzameld ziet.

Dus praald zy dan op der aarde onder de magtige

Steden niet alleen van dit Land , maar , ten aanzien

van haaren weergadeloozen wyduitgebreiden Handel

,

ook zelf in opzigt van de aanzienelykfte Steden van

zoo veel magtige Koninkryken , als een andere Zon

,

die met haaren glans het licht der Maan , en van alle

de mindere Starren , als verdooft.

Een zonderling fteunzel van deze Stadt , en van onzen

Staat, is het ook, dat zy zulk een voornaam aandeel in

deMAATscHAPPY en Handel op Oost- Indien heeft j een

Maatschappy, die haar weerga ook, in opzigt van

haare Magt en Gezag in 't Ooften , nergens in de wereld

* 3 kend,
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kend , en door welkers wys beftier , nevens de Opper-

beftierders der zelve, hier wel voornamelyk mede, in

de plaats van zeer weinig VhTchershutten , zoo veel

Vorftelyke wooningen en marmere paleizen , wel eer

als uit de modder en 't moeras opgerezen , te voorfchyn

gekomen zyn.

Niets is 'er dan billyker , dan dat een Schryver , die

van de grootheid des Handels , en van 't vermogen van

onzen Staat in 't Ooften , en voor al ook van deze

groote Stadt daar ,
genegen is te fchryven , en zyn

Werk aan eenig vermogend Heer op te dragen , daar

toe een Heer uit die Moederftadt van den Handel , en

te gelyk ook een Heer , die mede aan 't roer van die

magtige Maatfchappy zit, verkieze, alzoo die wel de

grootfte betrekking , om de reeds aangehaalde rede-

nen , daar toe heeft , en ook allerbeft in ftaat is , om
over zulkenWerk tekonnen oordeelen, en den Schry-

ver te dekken.

Dit is de reden , Wel -Edele, Groot- Achtbaare,

Gestrenge Heer, die my bewogen heeft , om dit

Werk aan U Wel-Ed: Groot-Acht b: met veel

nedrigheid op te dragen , met een eerbiedig verzoek

,

dat U Wel-Ed: Groot-Acht b: het zelve gelieve

in haare befchernunge te nemen , en het met de wyd-

uitgebreide vleugelen van haar groot gezag gunfteiyk

te overfchaduwen.

En hoewel de Schryver nog geen gelegenheid ter

wereld gehad heeft , om het allerminfte van deze U
Wel-Ed: Achtb: gunft te verdienen, zoo heeft

hy dit Werk daarom te meer aan U Wel-Ed: Groot-

Ac H T B.'
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Achtb: willen opdragen , om zig daar door by U
Wel-Ed: Groot- Achtb: nader bekent te maaken,

in hoope van daar by een geringen grond te leggen

,

waar door hy U Wel-Ed: Groot -Achtb: eeniger-

maten behagen , en reden geven mogt , van by deze

of gene voorvallende gelegenheid een gunftig oog op

hem te liaan, te meer, dewyl het de Heeren van Am-
fterdam zoo eygen is , op Lieden van neerftigheid en

verdienfte te letten, en in dien opzigte ook te toonen,

dat zy agting voor zulke Mannen hebben , die alle

hunne kragten infpannen , om dezen Staat eenigen luifter

by te zetten , en zich daar by aangenaam te maaken.

God , die de zaaken der wereld beftierd , bewaare

niet alleen die groote en roemweerdige Moederftadt

,

maar ook die Wyze Overheden enMagtige Beftierders

der zelve , en onder Haar Wel-Ed: Groot-
Achtbaarheden ook voornamelyk U Wël-Ed:
Groot-Acht b:, nog in lengte van jaaren , op dat

het U Wel-Ed: Groot-Achtbaarheden, de

algemeene Zoogmoeder onzes Lands , en , door haare

zoo magtige onderfchraging 3 ook den Staat van Neder-

land nog lang welgae.

Den Albeftierder bewaare inzonderheid ook U Wel-*

E d: G r o o t - A e h t b: , als een groot en by alle wel-

meinenden welbekend en gunftig Voefterheer der Ker-

ke , Beminnaar van waare Godvrugtigheid 9 en Begun-

ftiger van alle, die zugt tot de zelve, en tot het wel-

wezen van deze Stadt en Staat betoonen , nog veele

jaaren , op dat de zelve onder U We l-Ed: Groot-
Achtb: gunftig en wys Beftier nog lang weivaaren

en bloejen mag. Hy
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Hy zegene U Wel-Ed: Groot-Acht b: Per-

foon, zoo dierbaar voor die Stadt, en voor den Staat,

en begunftige des zelfs Wel-Edel Huis met alL de

Zegeningen , die het zelve tydig en eeuwig gelukkig

mogen maaken, op dat alle die gene, die U Wel-Ed:

Gestrenge op zoo goeden grond beminnen , en on-

der de fchaduwe van haare vleugelen fchuilen , zich

nog lang daar in verheugen , en redenen mogen heb-

ben , om den Albeftierder daar voor van harten , zoo

lang zy leven , te danken.

Dit is de oprechte , eerbiedige , en zeer nederige

wenfch van den gene , die ,
gelyk hy zich zonderling

met die gunft en luifter vereerd vind, met U Wel-Ed:

Groot-Acht b: naam aan 't Hoofd van dit zyn

Werk te zien praalen , alzoo alle zyne kragten zal in-

fpannen , om zich die eere en gunft meer en meer weer-

dig te maaken , tervvyl hy met een diepe onderdanig-

heid betuigd te zyn

,

Wei-Edele > Groot-Achtbaan ,Geftrenge Heer,

V JVEL-EB: GROOT-ACHTB™ &eer

nederige en onderdanige Dienaar ,

Dordrecht den z l̂m

Augufii desjaars 1724-

FRANCOIS VALENTYN.

VOOR-



VOORREDEN
TOT DEN BESCHEYDEN

is S-j Z ER.

;Elyk het doorreizen van vreemde Landen voor de grootfte

Mannen te allertyd een uitnemend vermaak geweefl is a al-

zoo was het wezentlykfte van dat vermaak doorgaans ook de

hoope , die zy hadden , van , na het doorworftelen van me-

nigvuldige Zee- en Landgevaaren , eens zoo gelukkig te

mogen wezen , om aan hunne goede vrienden , bloedver-

wanten , en voor al aan Geleerde Lieden , alles
,' wat hen wedervaaren was , mede

te deelen, en ook daar door aan de zelve niet alleen kennis van zaaken , hunne zon-

derlinge opmerking weerdig* en dic VUU1 Jc wereld uubckcm waicn , te geven,

maar om zich daar door ook als een altyd- flikkerende kroon van eere op 't hooft te

zetten , om daar mede tot hun dood te pronken.

Dit laatfle , om tot den hunnen weder te keeren , heeft aan alle niet mogen ge-

beuren , en die daar mede van God al begenadigt wierden , waren ook alle niet

even wel in flaat , om hunne gedagten , over de Reizen , by hen volbragt , aan de

wereld mede te deelen , behalven dat zy alle ook of niet genegen , of niet even be-

quaam waaren , om hunne aanmerkingen met de pen uit te drukken , vooral wan-

neer zy zich de kiesheid en keurigheid dezer eeuw voor dogen Helden , alzoo men

nu gewoon is op het allerminfte te vitten , en om zelf een groote menigte van zaa-

ken , fchoon men 'er de minfte kenniffe niet van heeft , met een groot gezag te be=

dillen.

Zom»* *
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Zommige dezer Reizigers , ten deelen hier door afgefchrikt , ten deelen

ook onbequaam , om zelf zoo keurlyk en cierlyk , als deze dertele eeuw

vereifcht , te fchryven , hebben het daarom beter geoordeelt , hunne fchriften

aan eenige der Geleerdfte Mannen over te geven , om daar van zulken opftel

te maaken , als zy meinden te konnen volftaan , zoo om aan hunne begeerte,

van hunne Reizen en aanmerkingen 'er over aan de wereld mede te deelen , te

voldoen , als ook om voor andere niet bloot te fïaan , verzekert zynde , dat die

Mannen, die de pen voor hen opgevat hadden , in Maat vvaaren , om hen te dek-

ken.

Dit nu fchynt voor zoo verre wel eenigzins goed te zyn ; maar behalven dat een

Man , die deze Reizen zelfs niet gedaan heeft , alle zaaken , tot het opftellen van

zulk een Reize noodig, zoo wel niet, als de Reiziger zelf , weet , zoo is hy ook

doorgaans niet Taalkundig , 't geen oorzaak is , dat hy de Taal van 't Land , waar

over hy , fchoon anderzins nog zoo verftandig , fchryft , menigmaal zoo elendig ra-

braakt , dat een Taalkundige uit zulken befchryving , fchoon van een zeer Geleerd

Man , en anderzins keurlyk Schryver , opgefteld, zou moeten oordeelen , dat die

Schryver , op wiens naam zulk een Reisbefchryving in 't licht komt , of noit in die

Landen geween: is , of dat hy, zoo hy die al zelf bereisde, egter geen kennis ter

wereld van de Taal dier Landen gehad heeft, en hier door ook niet in flaat geweeft

is , om alle de byzonderheden , tot een nette Reize vereifcht , by den Inlander in

zyn eigen Taal, zoo als dat behoort, na te vorfchen.

Zulke , fchoon ook nog zoo net en cierlyk opgettelde Reisbefchryvingen , kon-

nen geenzins de proeve van een Taalkundig oordeelaar doorftaan, en by aldien zulk

een Werk deerlyk door zoo een niet Taalkundig opfteller mismaakt word,

fchoon de aanteekeningen , hem al van een Taalkundig Reiziger overgegeven , nog

zoo net in zich zelven waaren , hoe veel elendiger moeten dan zulke Werken niet

zyn, daar en de Reiziger, en de Opfteller, beide even onbedreven in de Taaien der

Landen , die zy befchryven , zyn , hoedanige Reisbefchryvingen ik 'er verfcheide

kenne, en daar men 'er egter maar ftout en bot op ingehakt heeft, zonder zig daar

eenigzins aan te kreunen.

Uit dit ontwerp ziet men dan klaar, dat het niet genoeg is, dat men maar reisd,

en de Landen zoo maar doorloopt , maar dat een Van de allereerft vereifchte zaaken

in een Reiziger, die voorgenomen heeft zyne Reizen in 't licht te geven, is, om

de Taaien dier Landen , die hy befchryven wil , te leeren , om daar door tot in de

aller-
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allerverborgenile geheimkameren dier Inlanderen in te dringen , en om dus de we-

reld met geen oude prullen en vodden van anderen op tehouden, maar om hen met

zaaken , waar op men itaat kan maaken , en waar in te gelyk iet fraais opgelloten

legt, te verluftigen; van hoedanigen aard de Reizen van den Ridder Chardyn zyn,

en die daarom een Taalkundig Lezer ongemeen fraai moeten voorkomen , om dat

die Heer alle de hoedanigheden , hier toe vereifcht , volmaaktelyk bezat , en de

zelve alomme in zyne werken doet doorflraalen ; hoewel weinig Lieden in ftaat zyn,

om daar over te oordeelen.

Om nu tot het Werk, by my opgeftelt, te komen, het is zeker, dat alle Lieden

van kennis en opmerking zullen moeten bekennen , dat zy noit diergelyken opltel

vanOoftindiën gezien hebben , behalven dat hier in een groote menigte van zaaken

,

die men noit by anderen , veel min in die nette ordre , gelezen heeft , voorkomen

zal.

i Eerft zal men hier doorgaans een nette befchryving der Landen , daar na een ver-

volgend vertoog van de zaaken , in yder Land voorgevallen , en eindelyk een orden-

telyk berigt van 'de zaakert , tot dert Gödsdienft behoorende , ontmoeten ; en daar

door zal het wel konnen gebeuren dat men in zulken verhaal , of in de aaneenfcha-

keling der zaaken, wel eenige dingen even eens , als zy by anderen voorkomen , hier

mede lezen zal ; doch dit kon niet anders vallen, om dat die zaaken, zoo gebeurt

zynde, ook niet wel anders konden voorgeftelt worden.

Het verdere is echt en zuiver werk , waar van men by geen ander Schryver

eenige voetltappen ziet, gelyk dit myn ganfch Werk door ook zoo blyken zal.

Daar nu veele der voorige Schryvers , om de bevoorens al aangehaalde redenen

,

niet in ftaat waaren , omde naamen der Landen en Steden , waar over zy fchre-

ven, wel te noemen, of net te fchryven, en te fpellen, om dat zy deOofterfche,

en vooral de Maleytfche Taal , en de Arabifche letter , waar van zich de zelve be-

diend , niet verftonden , daar zal men hier 't ganfch Werk door (zoo men maar

ëenigzins in ftaat is om over die Taaien te oordeelen) doorflaande en overtuigende

bewyzen zien , die den Lezer in dezen ten vollen geruft zullen ftellen , dat ik die

Taaien in den. grond verfta, en dat men dierhalven nu niet meer behoeft te twyffe-

Ien (gelyk wel bevoorens) aan de regte naamen der plaatzen , en of die zoo , als

zy hier worden opgegeven, ook wel regt opgeftelt zyn.

W y hebben ook op verfcheide plaatzen getoont , dat men verfcheide naamen

,

na den aard der Maleytfche Taal , geheel anders , dan hedensdaags by de onkundi-

* * 2 gen
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gen gefchied, behoorde uit te fpreken, hoewel wy egter (op 't verzoek van goede

vrienden , om niet flyfhoofdig te zyn , of te ftyf op onze Taalkunde te itaan , en

om de tong van onze Landslieden wat te gemoet te komen , die juift alle niet ge-

fchikt zyn , om twee of drie letters by een wel en gemakkelyk uit te drukken ) nog

al deze en gene oude hoewel quaade woorden gehouden hebben , om dat de meefte

Lieden , daar aan reeds gewoon zynde , die zoo 't gemakkelykft konnen uitfpreken

,

daar zy zich zekerlyk aan de andere , fchoon de regte naamen zynde , niet weinig

ftooten zouden , om dat zy veel moeite , om die na de regten aard der Taal uit te

fpreken , zouden hebben.

De Voorlooper van 't Werk , die wy Oud en Nieuw Oost-Indien , of

Nederlands Mo gentheid in dieGeweften, noemen, is een opllel op zich

zelven , om de Nederlandfche Natie niet alleen boven alle de Ouden , die oit of oit

in 'tOoften geweeft zyn ; maar, voor al in opzigt van hunne Oppermogentheid in

die Landen , en de menigvuldige Koninkryken , die zy daar bezitten , ook boven

alle Europeë'rs te verheffen , en te toonen , dat die Nazaaten der Oude Bataviers

van hunne beroemde Voorouders niet ontaard zyn , wel verre van daar , dat ik , ge-

lyk fommige meinen , voorgehad zou hebben aan deze en gene van myne Natie by

dit myn fchryven groote ondienfl te doen. In tegendeel hebbe ik dit over al , waar

ik maar konde, met opzet gemyd, en met befcheidenheid voorbygegaan , om doch

een Werk , anderzins in den grond goed , door deze of gene byzondere drift niet

het allerminfte te befwalken.

Men ontmoet daar in ettelyke keurlyke, zeldzame, ennoit by eenig ander Schry-

ver opgedolvene Schriften , en een groote menigte van zeer nette en niet zonder

veel moeite opgebaggerde lyften van Onderkoningen , Landvoogden , Bewindheb-

beren, en van de voornaamfte Bedienden der E: Maatfchappy , waar over zich veele

zullen verwonderen, hoe ik die nog heb weten meefter te worden, daar ik die uit

zoo veelerlei Landen heb moeten by een zamelen , 't welk my meer moeite gekoli

heeft , dan men gelooven zou , om dit alles uit de duifternis en vergetelheid weder

uit te graven.

Gelyk ik nu verzekert ben , dat men geen voorbeeld van dit Werk, waar in: de

Oude wereld in haar oordeel over 'tOoflen zoodanig tegen 't oordeel en t fchryven

der Hedensdaagze wereld, en wel van de Nederlanders daar over , geftelt wierd,

ergens by andere Schryvers oit gezien heeft, alzoo ben ik ook verzekert, dat men

nog veel minder by eenige Reuigers diergelyke nette en uitvoerige befchryvingen

der
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der Moluccos, of van Amboina, Banda, Java, enz. en nog veel minder zoo veel

nette Kaarten en Teekeningen , als men hier ziet, ergens ontmoet heeft, waar over

wy den Befcheiden Lezer zelf laaten oordeelen.

Daar en boven ziet men , voor al in de Befchryving van Amboina , ook de af-

teekening van voorhoofd- oor- en armcieraaden , mitsgaders van veel andere fraayig-

heden , die een groot licht aan veel Bybelplaatzen geven , en waar in zich de Lief-

hebbers van Oudheden zekerlyk zullen verluftigen , alzoo zy nu een klaarder denk-

beeld van veel fpreekwyzen , dan wel bevoorens, hier door bekomen, .en tot hun

genoegen hier by erlangen zullen , vermits ik verzekert ben , dat noit yemant over

diergelyke itofFen in diervoegen voor my gefchreven heeft.

Meer zal ik hier van nu niet zeggen ; maar 't Werk zelf in dezen verder voor my

laaten fpreken, met een woord alleen 'er nog dit byvoegende , dat ik meefl over

al , in 't befchryven dezer Landen , 't Bellek , in myn Ontwerp van 't Werk

opgegeven, zoo veel als 't mogelyk is, volge, uitgenomen dat ik hier en daar wel

een kleine verfchikking in 't eene Land voor 't andere (als, by voorbeeld, met

Boero in Amboina, voor Ceram) te befchryven, maake, dat dan ook niet zonder

reden gefchied is, en 't geen aan 't Werk zelf niet hinderen, maar 'er dientt aan

doen zaL .

Vraagt men my, wat my bewogen heeft dit Werk te fchryven , niet anders, dan

om eere by de veritandige Wereld in te leggen, om te toonen , dat ik myn tyd,

terwyl nog geen valt Beroep weer kreeg , neerftig waargenomen heb , en om te

beantwoorden dien pligt, die op my, en op alle anderen legt,, te, w/eten, om het

talent , dat God my gegeven heeft , na mynuiterfte vermogen tot diehft en nut van

't gemeen aan te leggen, alzoo ik, hoewel een van de: allermtnftp I .eden van deze

myne geboorteplaats , my verpligt rekene , om alles , wat in my is,, tot verhefing

van myne Natie, tot luiiter der E: Maatfchappy van hetOölten, en, by een zeker

gevolg hier uit, ook tot eere van Dordrecht aan te leggen ; alzoo 't voor die Stadt

geen oneere is inboorlingen te hebben , die dat klein en als uit de modder opgere-

zen Nederland Zoo fterk en zoo kragtig in zynen helderen dag weten te zetten;

zynde het evenveel, hoe, of door wat Lid in den Staat, zulke middelen tot ver-

betering van dat ligchaam worden aangewend, als maar yder Lid zich in dezen van
zynen pligt

, die hy in betrekking van den Staat , en van zyn Stadt heeft , quyt;
daar juut van allen niet op gelet word.

Dit heb ik na myn gering vermogen zoeken te beantwoorden, en ook verder ge-

3 tragt



VOORREDEN.
tragt tot eere van myne kinderen, en mede - inboorlingen , nog lang, en niet on-

geagt , na myn dood te leven.

Ondertufïchen zal ik mynen geeft weer met het ontwerpen van eenig fraai Werk

zoeken te verlufligen , en de wereld daar mede hoope geven , dat ik het by dit

Werk niet meine te laaten , te meer , alzoo ik daar in zeer geruft ben , dat alle

befcheidene en verftandige , die mynen yver en toeleg zien , de zelve pryzen , en

nog wel iets van nuttigheid in myn Werk ontmoeten , zich daar van bedienen , en

de misflagen, na den aard der liefde, bedekken zullen.

Als iet zeldzaams mag men ook wel aanmerken , dat de Heer Outbof, tot Emb-

den , in zyn geleerd Werk over Jonas in zeer veele van zyne Stellingen en gedagten

overOfir, Tharfis, over 't Compas der Ouden , enz. ten grootften deelen met my,

en ik met zyn Eerw: , zoodanig overeenftemme , dat men wel met. regt zou kon-

nen denken, dat ik my in dezen van zyn Eerw: gedagten bedient had; doch het is

zoo verre van daar , dat ik de eere niet hebbe van oit dezen Heer gezien , en nog

veel min om dat Werk van zyn Eerw: doorbladerd te hebben , voor dat dit eerfte

Deel van myn Werk (waar in over die ftoffen gehandelt word) by na wel een

halfjaar van te vooren afgedrukt was , alzoo ik zyn Eerw: Werk over Jonas niet

voor den iodeu Maart mdccxxiv. gezien heb. Egter moet ik bekennen , dat ik

,

hoe verbaaft ik ook aan de eene zyde was , my byzonder daar over verheugde , dat

die Heer zyne gedagten by na op een en de zelve leeft met my fchöeide ; doch

vreesde aan de andere zyde , dat my dit by deze en gene Geleerden wel een vlek

in myne agting geven konde , als of ik maar met een anders vederen zogt te pron-

ken , om welken fchyn weg te nemen ik noodig geoordeeld heb déze korte waar-

fchouwing hier by re voegen. Dat ik daar in de waarheid fpreké , : konnen beide

de Drukkers van myn Werk getuigen , alzoo ik dit Werk over Jonas by een derzel-

ven in Maart des zelven jaars eerft gekogt heb.

Ook zal men aan de manier van myne behandeling dezer zaaken genoegzaam

konnen befpeuren, dat ik het Werk in den grond , en in zyne.omftandigheden,

nog eenigzins op een andere wyze behandelt hebbe, die my , al dede ik deze op-

regte betuiging niet , by dien Heer , en by een net opmerkend en befcheiden Le-

zer , genoegzaam van deze fchyngedagte zuiveren , en verontfchuldigen zal ; behal-

ven dat ik my geenzins fchaamen zou , om , zoo ik dit gevoelen van zyn Eerw:

overgenomen had, dan maar edelmoedig te belyden, dat dit niet myne, maai- zyn

Eerw: vinding, en maar alleen een toeftemming van my aan 't zelve was, daar het

nu



VOORREDEN.
nu te zeldzamer en te kragtiger bewys voor dit óns beider gevoelen is j dat wy

,

geen kennis aan raalkanderen , of malkanders fchriften hier over noit gelezen heb
fc

bende , egter over alle deze zaaken zoo net in gevoelen overeenkomen * en by na

een en de zelve drangredenen daar toe gebruiken.

Eindelyk moet ik nog betuigen , dat ik Zeer veel aan verfcheide Heerén van aan-

zien hier te Lande verplicht ben , die al het hunne in 't werk gefield hebben , om »

zoo 'er hier of daar aan myn Werk nog iets ontbreken mogt , my daar toe de be-

hulpzaame hand te bieden ; welker naamen hier te melden my zeer veel eere zyn

zoude ; doch hebbe dit om andere zeer goede redenen nagelaaten.

Vaar wel dan , befcheiden Lezer , van den welken wy niet anders verwagten

,

dan dat hy ons nog meer tot nieuwe fchryfluft aanfpooren zak

FRANCOIS VALENTYN.
Dordrecht den

24 Augufli 17 24.

COPY£



C OP Y E
V A N D E

PRIVILEGIE.
DE Staaten van Holland ende Weft-Vriesland , doen

te weten," Alzooons vertoont !s by Joannes van Braam euGerard Onder de Linden, Borgers enBoek-
verkoopers te Dordrecht en te Amlterdam , dat, zy ondernomen hadden by Infchryvinge te druk-

ken zeker voornaam en aauzienlyk Werk
,

gcintituleert Oud f» Nieuw Oost-Indien, vervattende

een Naanwkeurige en Uitvoerige Vcrhandelinge van Nederlands Mogentbeyd in die Gewejfen , enz.- door F R A N c O I S
Vatentyn, voorheen Predikant in Amboina , Banda , enz. en aangezien zy Supplianten bekommert waaren,
dat 't voornoemde Werk dooreenige Baatzugtigen, in 'teeheel, oftendeelen, 't zy in 't Nederduitfch, 'tzy

in andere Taaien zou mogen worden nagedrukt, en de nieuwe Kaarten en Teekeningen , welke zy tot luy-

fteren opheldering van dit Werk, niet zonder groote koften in 't zelve hadden ingevoegt, in 't groot of klein

door andere mogten worden geconterfeit en nagemaakt ,_ alles tot hunne inerkelyke ïchaade en prejüdicie
;

zoo keerden zy Supplianten zig met alle onderdanigheid tot Ons , zeer ootmoedelyk verzoekende, dat het

Onzegoeiertierne geliefte zy , hun.Supplianten , hunne Erven, of Hun' Recht verkrygende , te begunltigen

met een fpeciaal Octroy ofte Privilegie , om geduurende den tyd van vyftien eerftkomende jaaren het voor-

noemde Werk, in vyf Hukken in Folio, benevens de nieuwe Kaarteii en Teekeningen in 't zelve ingevoegt,

voor zoo verre dezelve uit geerieandere, hier te lande voorheen in 'tlicht gegeven, waaren nagemaakt, alleen

en met feclufie van alle anderen , in zoodanigen Formaat en Taaien als zy zouden goedvinden , te mo-
gen drukken, doen drukken, uitgeven en verkoopen , met verbod, dat niemant anders buiten hun Suppli-

anten, hunne Erven, of hun Recht verkrygende ,' zal vermogen het voornoemde Werk, in 't geheel or ten

deelen te mogen-drukken, doen drukken, uytgeven en verkoopen, onder wat prxtest of dexel 'tzelve zou-
de mogen wezen, direclelyk of indireccelyk, nog eenig Compendium, Abregè ofVerkortingdaarvantemaaken,

in wat Taaien, ofFormaat het ook zoude mogen wezen, nog de nieuwe Kaarten en Teekeningen, in 't groot, of
klein te doen conterfeyten, ofnamaaken, nog van zoodanige nagedrukt zynde, binnen den Landevan Holland
en Weft- Vriesland in te brengen, te verhandelen, uitte geven, ofte verkoopen , alles op de verbeurte van de
nagedrukte, geabregeerde , of verkorte, ingebragte, verhandelde, ofverkofteExemplaaren,en een boete van drie

duizend guldens, ofalzulke boete en breuke, als in gelyke zaaken, tegens de overtreders van Onze Odroycn
en Privilegiën, tot vergoedinge van der Supplianten fchaade

,
gewoonlyk geltatueert word. ZOO IS 'T,

dat Wy de zaake ende 'tverzoek voorfz overgemerkt hebbende , ende genegen wezende ter beede van de
Supplianten uit Onze rechte Wetenfchap , Souvereine Magt ende Authoriteit , dezelve Supplianten gecon-

fenteert ,
geaccordeert en geoctoyeert hebben, conlenteeren , accordeeren, en ociroyeren haar by dezen,

dat zy geduurende den tyd van vyrtien eerlt agtereen volgende Jaaren, het voorfz Werk, genaamt Oud<s
NlEUW Oost-Indien, vervattende een Naanwkeurige en nytvotrige Verbandelinge van Nederlands Mogentbeyd

in die Getveffen , enz. door F RAN9 01 S Valentyn, voorheen Predikant in Amboina , Banda, enz. in diervoe-

gen als zulks by de Supplianten is verzogt, en hier vooren uitgedrukt ltaat, binnen den voorfz Onzen Lande
alleen zullen mogen drukken , doen drukken , uitgeven en verkoopen , verbiedende daaromme allen

ende eenen ycgelyken, het voorfz Werk in 'tgeheel ofte deel, in geenerley Formaat of Taaien te drukken,

naar te drukken, te doen naardrukken, te verhandelen, ofte verkoopen, nog de nieuwe Kaarten of Teeke-
ningen in 't groot of klein te doen conterfeiten ofnamaaken, ofte elders naargedrukt, binnen den zelven

Onzen Lande te brengen, uit te geven ofte verhandelen en verkoopen, op verbeurte van alle de naargedrukte,

ingebragte, verhandelde ofte verkogte Exemplaaren, ende eenboete van drie duizendguldens daar en bovente
verbeuren, te appliceren eenderdepart voor den Officier die de Calange doen zal, een derdepart voor den Ar-
men der Plaatze daar het Cafus voorvallen zal , en het refterende derdepart voor de Supplianten , ende dit

t'elkens zoo menigmaal als dezelve zullen worden agterhaalt ; alles in dien verftande , dat Wy de Supplianten

met dezen Onzen O&roye alleen willende gratiriceereri tot verhoedinge van haare fchaade door het nadruk-

ken van het voorfz Werk , daar door in geenigen deele verdaan , den innehoude van dien te authoriferen

ofte advouëren , ende veel min het zelve onder Onze protectie ende befcherminge eenig meerder Credit

,

aanzien ofte reputatie te geven , nemaar de Supplianten in cas daar inne iets onbehoorlyks zoude influëren ,

alle het zelve tot naaren lallen zullen gehouden wezen te verantwoorden , tot dien einde wel exprefleiyk be-

gerende, dat by aldien, zy dezen Onzen Oöroye voor 't voorfz Werk zullen willen (tellen, daar van geen
geabrevieerde ofte gecontraheerde mentie zullen mogen maaken , nemaar gehouden wezen het zelve Octroy
in 'tgeheel en zonder eenige omiffie daar voor te drukken ofte te doen drukken , ende dat zy gehouden zul-

len zyn een Exemplaar van 't voorfz Werk gebonden en welgeconditioneert te brengen in de Bibliotheek van
Onze Üniverfiteit tot Leycen , ende daar van behoorlyk te doen blyken , alles op pcene van het effeét van
dezen te verliezen, ende ten einde de Supplianten dezen Onzen Confente ende Oclroye mogen genieten als

naar behooren, latten Wy allen ende eenen yegelyken , dien het aangaan mag , dat zy de Supplianten van
den inhouden van dezen doen laaten ende gedogen rutlelyk , vredelyk ende volkomentlyk genieten ende
gebruiken, celTerende alle belet ter contrarie. Gegeven in den Hage onder Onzen Grooten Zegele hier aan

doen hangen, op den zeventienden Mey , in 't jaar onzes Heeren ende Zaligmaakers zeventien honderd vier

en twintig.

Was geteekent

IS: van HOORNBEEK.
Lager ftond

Ter Ordonnantie va» de Staatcn ,

SIMON van BEAUMONT.
. IN



IN DESCRIPTIONEM

INDIARUM
A VENERANDO ET DOCTISSIMO VIRO

FRANCISCO VALE N TI NO
AMBOINENSIS ECCLESIAE NUPER PASTORE

ADORNATAM.
. [

..'..:.
iVas olim terras alioque calentia file

Arva V^ le nïinus prejferat ipfe pede
,

Quum 'varios mores populorum vidit &' urbeS
3

Et quod confpicuum dijjitus orbis habet y

CunBa haec viffuris credit miracula chartis y

Quae nunc leBuris infpicienda patent.

Cernitur his tabulis exatta Orientis imago

,

Seu 'veterem cupias nofcere five novum.

Quid foedas referam caedes fraudesque dolosque 5

Gejlaque barbarica praelia dira manu?

Quid memorem cultus falfirum & facra deorum 3

PeBoraque a <vero faeva remota Deo ?

Hic quoque fudavit <vir flrenuus : hic quoque laetas

Reddidit , êf tutas <vi<vere jujjit oves.

Hic populis tenebris Êf notie fedentibus atra

Sideream lucem nofcere pojfe dedit.

% % * j^u.



Audierunt illum arrefii magno ore tonantem \

Suffecit vires Religio ij?fa Viro.

Turbo, rudis leguriï tabulis incidere leges

Coepit-y Ê? in fantto dieere jura foro.

Eminet haec inter majejlas clara Batavi

Nominis , 6? celfum tollit ad afira cdput.

Ulam perpetuo Reges venerantur honore
,

Regnaque divitüs confpicienda fuis.

Sic mutantur opes opibus: fic aequora fervent ,

Et lucrï fudium non leve calcar habet.

Barbara quas fruges quas tellus educat herbas
,

Carpit inoffenfa Belgica noflra manu.

Vive diu felix operis : tua patria curas

Cum tota agnofcet pofteritate tuas.

Sic quae confituis monumenta perennia vivent y

Et pretium chartis fama benigna dabit*

I quo te plaufus animant & vota tuorum

:

Jünemojyne coeptis en favet ipfa tuis.

Haec duraturis condet tua nomina fafis y

Ne pojft fcriptis livor obejfe tuis.

David Hoogstratanus.

IN



IN DESCRIPTIONEM
INDIAE ORIENTALIS

REGNORUM Q^U E ET REGIONUM
ADJACENTIÜM,

AVCTORE VIRO REVERENBO

D. FRANCISCO VALENTINO,

VERBI DIVINI IN AMBOINA ET BANDA
HAUD ITA PRIDÈM MINISTRO VIGIL ANTISSIMO.

*ALENTINE diferte, puriorh

Verbi pr£co
,
quod JEviterna pro/es

AEterni Patris , ille Sofpitator

Adflitlique Redemtor almus orbh

E coelo tukt , ut , ienebr'icofos

VI fanftte ac fine nube veritatis

llluflrans animos
, feremoris

Adflatu miferos foveret aura ,•

VALENTINE^ cu'i vïreta Cïrrha

Recejfufque Hehconios reclufit

Intonfus Pater ; o novem Dearum
Phoebceique chorï medulla

y noflram

Ghiidnam folhatas , amice , Mufam
y

Romanaque lyra , canora quondam,

Nunc adfueta filentio lacejfis

Pleclra? Accedo tarnen volens , lubenfque
f

Dum do&rma tua ,
Êf fcientiarum

Cupido flimulant meam Camoenam

,

ïnvitantque comam tibi impedire

LeBa e monte biverticï corona.

Nov'i
,
quam mihi curta fit fupeïïex ,

Et quod vivida
,

qua vales , capacis

Ingenl geniïque vis vigorque

Vtres exfuperans meas, requirat

* * * 2 Et



Et pofcat numeros polttïores.

Accedo tarnen , Êf fequor libenter
,

j^W ^£ cunque comes peregrinantem

Duels per populos ab axe nofiro

Remotos
,

populos mhofpitales
,

Regna barbara , Êf 7W/^ potentis

Calentes alio fub orbe fines.

Aurora domus dia , <^^ Jalutat

Nafcenüs jubar excipitque Solis
,

7i? fcriptore fuperbiens trtumphat

,

Novoque ambitiofa honore tolkt

Excelfum caput , alt'iufque furgit.

Tu mundl veteres novofque ritus

Eoi , oppida , ;v#"tf /*fta , wcöx ,

Terrarumque habitus notas
, fitufque

Et trattus, varios
,

quibufque regms

Sint contermina regna -

y
/« leonum

Spel<ea abdita
y
tigridumque lufira

In filvis aperis , cavafque valles -

y

Tu faxa ÊJ
9

,/*g<0 ^^ ,
flum'ina, amnes ,

Infulafque marï vago mnatantes ,

Poniique ot'ia tuta favienüs

Portuum ofiia y
- tu p'igras paludes

,

Ulmofofque lacus , ÊJ
3

<z//# ficig/ta

Prtebes luminibus videnda nojlris.

Tu plantas
, fegetesque , ta tenellas

Herbas
,

fruBibus arbores onujlas ,

Flores omnigeno colore piEios
y

Et quidquid gremio foli feracis
Eois fruticefcit in viretis-

y

Tu quodvis animantium , #c ferarum

Genus quadrupedum , an$iuum
y

afpidumque

Pejldentia
, ^«^ tarnen benigna

Tellus mater aht fovetque , monfira j

7# ^«^ remigio levi fuarum
Alarum a'érias volant per auras y

Stridentum ïnnocuum venus volucrum.
CS

Pennis verficoloribus decorum -

y

Tu gentem exiguijfimam vagorum

Penmdifque tenellulis fecantum

Puri Papihonum 'inane coeli
,

£ƒ quacunque mïnut'iora filvas

Pererrant ammalcula , hortulofve y

Tu pifces fluviatiles , marïnos
,

/*'/ quicquid tremulis fluenta pmn'is
,

/^7 #Z0//V tWtf femdtt aha caudis -

y

Tu y



.

Tu, pradam ocearii Patris, lapillos

Dijlinclos vario colore
,
gemmas i

7u ramofa coralla IeBa truneis

,

Et conchylia , tortihque pulcras

Concha<i turbine
,

quafque abunde gazas

Mufcofis Thetis Inda condit antris

-

t

Suis nommibus notata qua'que
,

Illujïrata novo nitore , doBa
Ad v'ivum mihï pingis in tabella.

Te duBore
,

perambulo , Viator

Indefejfe ,
perambulata quondam

A Duce ALmathio fuperba regna

,

. .

Quum viBor Macedonicas phalanges

Et felicia ubique ferret arma.

Ut mentem recreat rapitque nojlram

Ganges aureus , aureique Gangis

Tellus aurea
,

quique volvit auri

E vems Adamas fluentem arenam f

At, quanam aura, levi advolans fufurro

Adflat ambrofium hinc & inde odorem
,

Titillatque meos repente fenfusl

En aromatic^ proeul Molucca

Se fiftunt oculis , 6f illa
(
cujus

Mons ALtna fimilis nigras favillas

,

Flammarumque globos
,
gravemque fumum

Exhalans vomit ) mfula , ac Tidora
,

Amboma opulenta
,

fantaloque

Abundans Timor , atque Banda , qua mme
Gloriatur in orbe fola toto

,

Quod crejeat proprus agris foloque

Nux myriftica , Êf ïlle flos fragrantis

Nucis , corporibus levamen agris ,

Et condire cibos decenter aptus ,-

Teflis illa proba improbi laboris

Banda, quum Malabarica teneïlos

Formabas animos , rudefque rnentes

Juventte, imbuerefque mauguratos -

C ultus cognitione fanBioris.

Hinc
y

te interprete , maluere facra

Dei fcripta loqui , tuaque cura

Cacis gentibus eji aperta fontis

Vroi limpida vena , nata fontem
Expiare ammam , ac jugo tyranni

Subtraflam ftygii , novaque pune
Indutam mveaque vejie vitte

Olympi evehere arduas in arces.

* * *
3 Sed

y



Sed, quo te rapit impetus morantem

Promovere citos , Camoena^ gre/fus?

E dïvertïculo redire par eft

In vïam : e/a age
, furge , Mufa y furge t

Ac , vejligia prejjïore pa(fu

Filumque hiflorici fecuta
,

perge.

Salve
y Java , novem fuperba regnis

,

Java dives , aromatum feraci

Proventu ter & amphus beata
;

Bantamumque AfiatiCi celebre

Orbis emporium : Jacatra b falve:

Et tu
y
qua fpohis onufla opimis

Regum
y

in vefle fedens rigente fulva

Auro y oflroque rubens , micansque
,
gemmis

Et flammas imitantibus pyropis
,

Ut Regina Orientis , mter urbes

Eoas caput erigis
, ferasque

Compeïlïs tua ferre jura gentes
,

O Battavia , mater alma , noflra

Fida Battavia columna
, falve:

Tu quacunqne finu fovet benigno

Et Gangetïca gigmt ora veBas

Centenis ratibus per univerfum ,

Qua fol nafcitur occlditque , mundum ,

Hollandique foli horrea alveofque

Mejffe odorifera reples
, 6f omni

,

Quam mittit peregrina terra , merce.

Quo me denique
,

quo peregrinantem

VALENTINE pereruditey ducis?

Adparent Sumatra , Taprobanaque

Regna uberrima
, Jaffanapatamum y

Ceilanum cafiamque cmnamonque
Exhalans y Coromandelaque trafius

Braminum celebres choris
, fcholifqiie.

Hic Gangis fpahofus ecce fefe

Explicare finus videtur , ille

Sinus
y

qui toties maufpicato

Bengala baud procul abjacentis oras

Adlatrat furibundus afluanfque.

Quid Mocham loquar , aut capace poriu 8f

Celfis confp'icuam arcibus Malaccam?
Ghüd tot fceptra Malabarum , tuifque

Tot Regna , haud memorata , trita plantis ?

Hac & plura tua labore penna
In fidehbus explicata chartïs

,

Dedicata facra perennïtatï

Das



Das prodire novo adparata cultu-,

Temporique animam vetujiiori
,

Vitamque hifloria , facemque faflis

Addis è tenebris latebrico/is*

O nullo moritura fcripta feclo , -jy

Fotis omnibus expetita dudum^
Ra/a pumice, cedria perun&a,

Atque incude novata , ad umbihcum

Tandem duBa
,

quibus chorum eruditum

Totius tibi demereris orbis

f

Quam vos nunc oculis juvat videre
,

Et nunquam mambus tenere fejjis /

FALENTINE , tuo labore matfe.

Plaudit , explicitifque Gloria alis

Te circumvolitat ferena , & altam

Prageflit tibi praparare fedem ,

Ghiam nee concutiant protervus Aufier

,

/».

Nee tonitrua rauca, nee procella: \

Dum Bona comitata Mente Fama
Deftinat meritis mts theatrum^

6)uo te carminibus canent, ab ortu

Primo Jolis ad ultimum cubile , , .

Queis Mufa fapiunt venufliores.

Perge
,
perge avibus tuum fecundis

Nomen nobile faucibus profani

Vulgi fubtrahere , invidoque leto.

Prome matlea
,

qua placere pojjlnt

Choro Palladioque , Gratiifque:

Prome delicias , dapefque poflhac

( Hoc te pofcit Apolünarïum ordo

Virorum ,• hoc jubet ïpje Apollo) tales,

VALENTINE
,

quibus fepukra vivens

Struxifii tibi gloriofiora ,

G)uam qua Car'is amata^ vel fuperba

Extruxit mommenta Memphis unquam.

Sic te pulcer Honos beet , favenfque

Virtus : fic veteres tibi forores

Neant jlamma fortiora , eantque

Metaïïo e meliore femper anni.

Hanc defiderii
,
puque fummam

Vot'i e petlore candido fluentis ,

Tu
y cm hngua animufque melle legis

Suadaque mhta perpluit fuperne ,

Hoc in te fidei perenne Jignum ,

Manfuri accipe pignus hoc amoris.

'

CORN. VAN ArCKEL.



I N

INDIAM ORIENTALEM
ANTI QJJ AM ET NO VAM

LUCÜLENTE DESCRIPTAM
A V1RO V E R E R AN<D O

D. FRANCISCO VALENTINO
QUONDAM VERBI DIVINI MINISTRO

DOCTISSIMO FI DE LIS SIM O

IN IN S U LI S

AMBOINA ET BANDA.

\Ndia
,

quae genitfix gemmarum , 8f dïvit'is auri

Spargis odoriferas per tua colla comas
y

Cujus 'm adfpetïu rofeas Aurora quadrigas

Jungzt, Apolhneas praegrediturque faces y

Fert animus tua regna , urbe

s

, tua templa , domofque

Cernere
, quïd flucius ,

qu'id tih terra ferat ,

Qua fkudia , Êf mores popülis
,
quae gloria regum

,

Foedera quae faciant
,

qualia bella gerant.

Nee mora , tentemus
$ fed nulla pericla fubtre ,

Nee Juvat tmmenfae taedia ferre viae.

Non tarnen Oceanï po/co trablare tridentem

,

Nee regere Aeolïae cïaujira fonora domus ,

Ut



Ut mihi coerulei vaflum maris aequor aranti

Praebeat optatam ventus 8f unda viam.

Non ego Triptolemi cupio fraenare dracones

,

Vel quïbus Aeëtis perfida veBa fuit

,

Nee veniant pedibus Perfei talarm noflris

,

Ut m'th'i per coeh nubila detur iter.

Sola VALENTI

N

I cultifflma pagina , fola

Sufjïcit , haec tantae dux erit una viae.

Haec faciet Patriae dulces non Unquere fines ,

.

Et tarnen externas vifere poffe plagas.

Hac duce , defpiciam fluBus , rabidafque procellas
,

Crebraque de piceo fulmina fparfa polo

,

Et quaffos fcopulos , fraBafque ad littora voces

,

Hic ubi navifragos mors manifefla rapit:

Hac duce
,
per Jilvas errabo tutus opacas

,

Antra petam , humano non adeunda pede

;

Hac duce', defertas vifam inviolatm arenas
,

Nulla ubi ferventem fublevat undafitim-y
A'èrios fcandam montes , & mhofpita faxa ,

Nubila quae cel/o vertice fumma fecant.

Nee mea tembiles turbabunt corda leones
>

Coeruleique angues
,
fulmmeaeque tigres ,-

Nee metuam barros immam mole minaces

,

Quaeque magis forfan monfira fiupenda feras.

lbo , ubi faeva ferox incendit praelia Mavors
,

Et Ganges rubras volvit , & Indus aquas.

Infant caecas contemnam militis iras,

Ghtaeque duas caufas fpicula mortis habent.

Jam mihi
,
jam videor per aperta pericula praecèps

}

Ghiaecunque aut tellus , aut habet unda , rapi.

Jam feror Aurorae per regna potentia , & adfum
Praefens

,
quo cupidum me meus ardor agit.

Prima meis Ternma oculis flammantia pandit

Culmina , nee levius
,
quam furit Aetna

, furit.

Ut propius vemo , regali fanguine UnBam

,

O vere fpecies horrida ! monfirat humum.
Tu mehus tolks virides , Amboina, capillos

,

$$ua ml, quod perflet ,
gratms Eurus habet.

Fallimur 1 an Nereus montes fuper arduus infiat ,

FluBibus & nubes aequiparare cupit?

Immo ita : totum humeris montana cacumina pontum
,

Apta magis Jilvas fujlinuiffe ,
gerunt

,

Et quo vix penna tendunt trepidante volucres
,

Invenit hofpitium fquammea turba fuum.
Illic C e l e b e s fiudus afperrima belli

Coeruleis fcindit nubila fumma jugis.

* * * * Illk



Ill'ic magnanimis LuConta feruit Iberis,

Et clarüm a regis nomine nomen habet.

Parte alia horrendas fumit J aponia poenas
,

Grexque pens varns Xaveriane modis

:

Difctte Jujlitiam moniti , nee avara cupido

TeBa togafanBae relhgionis eat.

Ad Zephyrum mnumeris quae furgit turribus aula ,

Ndque , nifi auratum ,
qua videatur , habet

:

Haec lila eft> quam larga * Parfns humeBat Aquarum,
Hanc fedem riivei Rex elephantis habet.

Regia quae centum mtidis innixa columnis

Undique lumimbus nobile monjirat ebur -

y

lila tenet folium fulgenti adamante coru/cum
y

Quo nil fplendidius Phoebus ab axe videt.

Htc fedet , & late vibrat fua fceptra Tyrannus,

Quem Ganges rutilis dives adorat aquis

:

Hic fedet , fèf plus ,
quam folio radïante

, fuperbit ,

Quod T i m u r inviBos inter habetur avos :

Ille T i m u r
,
qui totam Afiam fervire coëgit,

Cuï dedït & vinBas Africa tojla manus*

En tua , Persepolis, fublimia rudera cerno ,

Quondam Thyrfigero viBima caefa Deo /

utïnam tune , cum tua teBa fuperba petebat 9

Rex Macedo ftygüs obrutus ejfet aquis /

Forjan adhuc Jlares , Cyrique arx alta maneres
,

Impune & poffes fpernere tempus edax.

Nunc J a v a e fpeBemus opes , éf maxima regna

,

Quam famulis Nereus undique honorat aquis.

Hic video , Moelana, tui monumenta fepulcri

,

Cui nil
y
quo eertet , Barbara Memphis habet.

Adfpicio formofam urbem
,
quae , nomine pulfo

Natali , Patriae nomme laeta meae ejl.

Salve Batavi fedes 'inviBa Leoms
,

Quae caput e tumidis nobile tolhs aquis.

Ad tua fragrantes comportat littora mejjes

India , & Europae munera laeta capit.

Hinc Leo in infejlos fatalia fulmina torquet ,

Hinc focus certam praebet amicus opem.

EveBam in tantum te. nunc fpeBaffe cacumen

Quam juvat , ad cunas 8f reduffe tuas /

Dum varios cafus , fêf tot difcrimina volvo ,

urbs aeterni numine fulta Dei f

Et flupeo Heroum faBa baud moritura tuorum^

hrcenio Proavos , non fine laude , meos

:

l^ifere purpureos qui non timuere Tyrannos
,

heibaqus pro Batavüm fortia jure loqui:

* Flumcn Menan, quae vox fignificat Mater aquarum. Infi-



hifidas inter gentes, faevofque tumultm

Bellomm , vihs quets fua vita fuit

:

Plura quibus, fofpes (/cis ip/a) Batavia , debes
,

jQuam fas e/i no/irts ehumerare modis.

Crefce precor populis optabile lumen Eöis ,

Teque oneret gazis India fufia /kis.

Crefèe, &* in adverfos fta formidabilis hoftes,

Quodque geris merito , nomen ad aftra vehe*

Sit lauris, fit meta tuis non ulla triumphis>

Et pereat tüntis invida turba bonis.

£>)uid tibi folvemus
,

/criptor fidijjime , cujus

India nunc Batavis tota labore patet ?

Magna tuas certe decorarent praemia chartas
?

Praemia fi meritis mos pofuiffe /oret.

7u Patriaé , toti iu gaudes utilis orbi

Vivere , & haec Jludiis unica meta tuis.

G)uid tibi
(
dum populis interpres pandis Eöts

Scripta falutiferi pignora certa Dei ,

Quae tot fictikum Jlatuas fregére Deorum,
Totque animas Stygiis eripuêre vadis

,

Quae pallens Lojola fugit ,
quamquam impius il/e

latte fua infecit Solis utramque domum)
^uid tibi debetur? fed qui te fcribere jufjit

,

Cujus & aufpiciis eji tua dubla manus
,

Me tuis meritis tandem , Vir maxime
, folvet

Praemia , quae nullo funt peritura die.

Joh. van den Broüke,
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OP DE BESCHRYVINGE
VAN

OUD» NIEUW
OOSTINDIÊN,

O F

NEDERLANDS MOGE NT HEID
\

IN DIE

G E W E S T EN,
DOOR DEN EER.W. HEERE

FRANCOIS VALENTYN,
ONLANGS BEDIENAAR DES GODLYKEN WOORDS IN

AMBOINA, B A N D A , ENZ.

! VALENTYN, die daar het zonlicht komt gerezen

't Ooflindifch Heidendom de Heilzon hebt gewezen

,

En tweemaal u dien togt getrooft tot 's Hemels eer

,

Om 't blinde volk het zaat der Evangelileer

,

De boodfchap van gena , trouwhartig in te planten.

Hoe heerlyk fpreidde zig dat licht aan alle kanten

,

En ftreek de duifternis van het beneveld oog,

Toen Moor en Heiden zig eerbiedig nederboog

,

Om in hun eygen taal , veel klaarder dan te vooren

,

d'Orakels van Godts woord uit uwen mond te hooren.

Nu



.

Nu luft het U, gekeert in 't lieve vaderland a

Als in een taafereel den luifterryken ftant

Der Nederlanderen in d'Indifche geweften

Te maaien , en hoe wyd zy hunnen zetel veften

:

Een werkftuk uitgevvrogt door uwe arbeidzaamheid

,

Alom geroemt , zó ver de zon haar glanflen fpreidt

,

Door geen' ondankbren tyd, nog nydige eeuw te ftremmen.

Hier leert gy wie eerft dorft de woefte golven temmen,

Welk volk den maft oprechtte en moedig onderflont

Den hollen Oceaan te zeylen in den mond

,

En ftout het doodsgevaar te ftreven onder d'oogen

:

Hoe ver de Tyriërs met vlugge zeylen vloogen

,

Hoe wyd Karthago , en oud Sidon op dien plas

Zig waagden , zonder hulp van graadboog of kompas:

Hoe Krète , Rhodes en Sicilië de baaren

Niet verder kliefden dan tot Herkules pilaaren

En 't Gaditaanfche ftrandt : hoe Jafon, na de vragt

Uit Kolchos t'huis gevoert, om fchooner gulde vacht,

Op vader Bachus fpoor , de zegeryke vaanen

Ontrolde aan Ganges boord , in 't oog der Indiaanen

:

En hoe den Macedoon de zeetogt is mislukt

,

Vergeefs tot d'Indus en Hydafpes voortgerukt

,

En wat d'aaloudheid van dit land met goude zoomefl

Of wonderlyk verhaalt, of wonderlyk mag droomen.

Gy toont waar Salomon en Hiram 'tgoudryk ftrand

Van Ofir door hun vloot ontdekten , aan wat kant

Zy zilver , elpenbeen en 't goud van Thariis vonden

:

Wie naderhand dien togt zig vrugtloos onderwondden

;

En federt alles fchynt in duifternis verwart

,

Tot d'Europeër , kloek en handelgraag van hart

,

Den weg naar Indie door 'troode meir dorfl baanen,-

En d'ingeruilden fchat van 't Ooite , aan karavaanen

Tot by Aleppo of den Nylftroom toebetrouwt

,

' Met fnelle kielen zond naar 't Adriatifch zout

,

Van waar Veneedje , die gefteenten , zyde en kruiden

Met groote winft vertierde aan 't Weften, Noord en' Zuiden.

Nog bleef Ooftindië voor ons gezigt bedekt

,

Zö niet de Portugees , door winzugt opgewekt

,

Na menige onweerbuy en duizend lyfsgevaaren

,

Een andren weg naar 't Ooft gezogt had door de baaren ]

Het Afrikaanfche Hoofd van goede hoop voorby

;

Toen Gama met zyn vloot in hachelyk gety

* * * * _ yoor



Voor 't flot des Samoryns gelukkig op quam dagen.

Sins heeft de Taag den roof van 't Ooften weggedragen ,

En > fchoon van Malabaarfch en Turfch geweld beloert

,

Dien buit Alexandrye en Marcus ftadt ontvoert

,

En dus de hartaêr van hun handel afgefteken.

De Nederlander , fchier in laag moeras en kreeken

Verfchoolen, 'tflaaffche juk van 't bloedig Spanje moe,

Dat zynen vryen rug met d'Inquiilcyroê

Te deerelyk beftont te geeflelen en zweepen

,

Zoekt ademtogt op zee door klein getal van fchepen

:

En onderneemt de reis na 't Ooiten om den Noord

;

Daar hy vergeefs door fneeuw en ysberg henenboort

,

Om agter Tartarye en noitbezogte ftranden

Langs China ofJapan in Indien te landen.

Schoon hem dees heldentogt tot drywerf is mislukt,

Hy tragt met nieuwen moed , door geene ramp verdrukt

,

Al fcheen 't geval op zyn ftoutmoedigheid verbolgen

,

Langs 't Hoofd van goede hoop den Portugees te volgen

;

Ja zelf den weg naar 't Ooft door 't Wetten in te (laan.

O Schouten die meer roem, dan eertyds Magellaan,
Verdiende op dezen togt , en gy o waterhelden

,

Wier naamen ik niet al kan na verdiende melden

;

1'Hermite, Heemskerk, en le Maire en Olivier,

Spilbergen, Houtman en van Warwyk, die zó fier

Ooflindië eerft bezogt langs heel verfcheide ftreeken

,

't Voegt beft aan V A LE NTYN van uwen lof te fpreken

,

Daar gy na ruim een eeuw door hem op nieu herleeft

,

OrJ nieu weer op de tong der landgenooten zweeft

;

Gy , wier hartvogtigheid aan Neerland deed gelukken

Den fpeceryoegft van Ooftindië te plukken

,

Wat blyft de naneef uw' onkreukbren moed verplicht

,

Waar voor al 't grootfch bedryf der gryze aaloudheid zwigt

,

En bey van fchaamte en fpyt verbleeken moet en bloozen.

Gelyk de dageraat met goud getoid en roozen

Aan d'oofterkim verryft , en baant het gloeijend fpoor

Waar langs het daglicht klimt , en breekt de wolken door,

En doet van lieverlee de nevelen verdwynen

,

En van het blaau gewelf zyn ftraalen fchooner fchynen.

Niet anders heeft de zon van Neêrlands mogentheid

In 't Morgenlandfch geweft haar glanflen uitgebreid

,

Daar zy de fchaduwen van lift, geweld en lagen,

Zo inheemfch als uitheemfch , allengs wift weg te vaagen.

Eerft



Eerft wierd de Portugees verjaagt van Bantams ree

,

Ternate deelde een fchat van kruideryen meê

,

En zette alree de poort der vyf Molukken open

,

"Wanneer 'sLands Vaders, om der helden moed te noopen,

Te zetten aan hun vuur meer kragt en voedzel by

,

Den keten fmeedden der vereende Maatfchappy

,

Die dus met naauwer fnoer onbreekbaar faamgebonden

,

Na 't voorbeeld van den Staat en op onwrikbre gronden,

Door eendragt met meer magt het Nederlandfch gezag

Uitbreiden zou naar 't Ooft, in 's werelds andren dag.

Wat is die keten fins gegroeit en volgeregen

Met dierbre fchakelen van overvloed en zegen

;

Het nagelryk Ambon, dat Oofterfch luftpriëel,

Was d'eerfle parel, die dit puikfnoer viel ten deel,

Gevolgt door eene reex van eilanden en rykeh:

Het trouwloos Banda moeft eerlang de vlag ook flryken,

Als 't nieuw Batavië zo moedig zynen kruin

Om hoog beurde, en verrees op 'tomgewroete puin

Van Jakatra , gelyk een Fenix uit zyne aften

;

En , tot een kooptooneel van 't Ooften opgewanen

,

't Geweld van koningen en keizers wederflont

,

En plantte zynen ftoel op Javaas vrugtbrea grond

;

Van waar het hoofdgebied, allengs in top geklommen,

De wetten voorfchryft aan ontelbre vorftendommen

,

En koningryken ; daar nu zyne ontzagbre roe

Zig uitftrekt van Japan tot aan Afryke toe*

Hier ziet die Grootvorftin het Ooften al zyn waaren

En fpecerygewas in haaren fchoot vergaaren.

Hier offert het Molukfch gebergte geurig kruid

,

Amboina de mufchaat en teere nagelfpruit

:

Hier levert Perfië behangzels , ryk doorweeven

Met zyde en gouddraad , als gefchildert naar het leven i

Bengale ryk gefteente en allerhande kleur

Van zyde , muscus en de lieflyke ambergeur

;

Suratte chitzen vol van bloemwerk, en fatynen,

Damafte kleederen en gloeijende armozynen:

De kuft van Cormandel de zuivre parelfnoer

,

Het fierlyk elpenbeen , en blinkend parlemoer.

Ceylon, zo trots en fier op zyne boompluimaadje

,

De verfchgefchilde fchors van zyn kaneelboffchaadje:

De Samoryn een oogft van peper blank of graau

,

En eedle gember dik en welgevoed van klaau

:

'tChtr



't Chineefche porcelein , de theeïank groen van blaaren

,

'tJapanfche lakwerk en de goud- en zilverbaaren

,

Ja 't vloeit hier al naar toe, van d'Ooft- en Wefterkant,

Wat d'Yflroomdichter in den kreits van Morgenland

,

Op 't vliegend paard van prins Bellerophon geflegen,

Op zyn vermaarden togt ontmoette t'aller wegen.

De Maatfchappy zent hier ook Neerlands waaren heen

,

En maakt met groot gewin den Oolterling gemeen

,

Op 't nieuw Batavifch ftrand , uit volgeladen boorden

,

Al wat zy zaamlen kan uit Zuiden , Weft en Noorden.

O Maatfchappy , die by het nugtre morgenlicht

Met zo veel zegening uw zetel hebt geflicht

;

O ! Oceaanvorftin , wiens hoogheid en vermogen

Een rey van koningen met neergeflagen oogen

Eerbiedig hulde doen , en van uw hoogen troon

Beleenen hunnen ftaf en goude iluijerkroon

;

Voor U moet Tyrus en Karthagoos roem befwyken, >

Voor U d'aaloudheid met haar watertogten wyken

:

Die 't goud van Ofir ziet geflort in uwen fchoot

,

ja zo veel rykdom als oit Salomon genoot,;

Juweelen , elpenbeen en kruiden en gewaaden

,

En d'uiterlyke pracht van edele fieraaden

,

Waar mee zynHoogelied bekleed de fchoone Bruid, .

't Stroomt al u toe en valt uw koophof hier ten buit.

Dit zet uw godsvrugt aan dien rykdom te belleden

Om Chriftus waare Kerk , zyn dierbre Bruid , te kleeden

,

Als eertyds Salomon en David , die getrouw

Hun fchatten heiligden aan 'sHeeren Tempelbouw.

Gy , die uw veilingen als peerlen en robynen

,

Als diamanten en fafieren ziet verfchynen

,

En 't goud en ryk gefteente in uw gebied bevat

,

Daar 't nieuw Jerufalem mê pronkt in 't Heilig Blad

,

Went ook na 'tHemelfch goud Godsdienftig uw gedagten,

Daar zo veel Heidenen , zo veelerlei geflagten

,

Als fchynen voor uw zorg te wezen uitgefpaart

,

Om onder hen Godts fladt te {lichten hier op aard

,

Te fpreiden 't Kruisgeloof in d'Oofterwereldltreeken

,

Waar voor de halve maan van Meccha moet verbleeken.

De veder , die hier maalt uw luiflerryken flant

,

Geeft daar toe middelen van nadruk aan de hand

,

Daar zy , in yver nooit verflaauwt , maar onbefweken

Vertolkte in d'eigen taal , die d'Indiaanen fpreken ,

Godts



Godts nimmerfaalbaar Woord, die onwaardeerbre Bag,

Waar by juweel nog goud van 't Ooften haaien mag.

De Brachman , opgewiegt in bygeloovigheden

,

Beveelt den Indiaan de reiniging der leeden

In 't levend kriftalyn van Ganges breeden vloed,

Te deerelyk helaas ! met ydle hoop gevoed

,

Van ziel en lichaam bei te zuivren in die platten

;

Heel anders wiert zyn ziel gereinigt en gewaden

In Chriftus dierbaar bloed , indien dees Oceaan

Vol heilverborgenthêen hem eens mogt openflaan.

Ay wilt dan dat kleinood den Heiden overgeven

,

Dien zielverkwikbren reuk van 't eeuwigduurend leven

;

Zo zet gy 't Ooften eens zyn fchat met winfl betaalt.

Zó groei uw Mogentheid en rykdom onbepaalt.

Zó tref geen florm voortaan uw rykgeladen' vlooten

,

Maar Neerland , langs hoe meer met zegen overgoten

,

Zie d'yzere eeuw door u in louter goud verkeert

,

O! Fenïxmaagd, wiens jeugd nog eeuw nog jaartal deert,

Ja felfs den ouderdom des Fenix zal verduuren.

Zó moeten all' , wie u met nydig oog begluuren

,

Vergeefs hun pogingen zien tegen u gekant

,

En flyten hun gebit op harden diamant.

Engy, o! VALENTYN, wiens onbefproke veder

Hier zó veel' zaaken , zó veel' wondren fielt ter neder

,

Vergeef 't myn Zangeres indien ze U niet naar eifch ,

Maar flechts in fchemerlicht , kan volgen op de reis,

By zó veel koningen , eilanden , ryken , Heden

,

Zó vol verfcheidenheid van Godsdienfl , wetten , zeden

;

Indien zy hoog gebergte, en rotz, en wildernis,

En bosfchen vol gediert' , waar aan geen tellen is

,

Voorby flapt , zó veel zeen en meeren en rivieren

,

En al de zeldzaamheen , die in haar' omtrek zwieren

,

Moet overflaan, uit fchroom voor 't gloeijend morgenlicht.

Maar Gy , gewoon de zon te zien in 't aangezigt

,

En, als een adelaar op onvermoeide pennen,

Al 't mindre pluimgedierte in vlugt voorby te rennen

,

Wat dankbaarheid is U ganfch Neerland niet verfchuld ?

Hoe waardig is uw kruin met lauwerloof gehuld ?

Hoe waardig is uw naam in marmerfleen te praalen ?

Die d'eer uws Landgenoots zó hoog weet op te haaien,

Dat geenerhande volk , befchaafd en onbefchaafd >

Aaloud en hedendaagfch , zyn' roem te boven draaft

,

***** Die,



Die, oit op 'tfpoor gevolgt van land- of waterhelden

,

Van 'tlndiaanfch gewefl in hun kronyken melden.

De Morgenlander lang voorheen uw zorg betrouwt

,

Is u niet min verplicht, o wakkre Kriftherout:

Doch word op aard geen krans gevlogten om uw haaren

,

Die uw verdiende en deugd naar eifch kan evenaaren >

Zo zy d'Aardsherder zelf uw fchild en dierbre loon

,

Die fiere uw voorhoofd met d'onfterflyke eerekroon

;

En wil aan de Ooiterkerk nog lang Gezanten fchenken

,

In hunnen dien ft getrouw; door lief nog leet te krenken

;

Zo word' zyn lamm'renkoy, nu 'taardryk door verftroit,

Verzamelt, en zyn Kerk in vollen glans voltoit.

JOANNES VAN B R A A M.

Vertaa-
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Vertaaling van het Latynfch EPIGRAMMA,
Onder het Afbeeldzel.

Hier ziet gy VALENTYN na 't leven afgemaalt,

Wiens arbeid nimmer kan na waarde zyn betaalt,

het Ooflen , tweemaal van hem door en door gekroopen

,

Komt met hem uit zyn as rondom de wereld loopen.

Noord, Weft, en Zuid befchoud nu 't Ooft, en kykt zich blind

Aan zoo veel wondren , die men hier te kyken vind.

Geluk, kroonwaarde Man! voor al uw naarftig werken,

Draagt u de onfterflykheid op onvermoeide vlerken.

J. J E N S I U Sè

Op het A F B E E L D Z E L van den

EERWAARDEN HEERE
FRANCOIS VALENTYN,

A,
Met de bygevoegde Sieraaden.

Pelles Boonen's kunft vertoont de beeltenis,

Des wakk'ren V A LENTYN S , getroffen naar het leven

,

Zyn boezem , die van 't merg der Godtfpraak fwanger is

,

Word door het yverlicht der waarheid aangedreven

,

Den weerfchyn van dien glans aan 't blinde Heidendom

,

Weleer zyn' voeflerling , gulhartig mê te deelen.

De Afgodery befwymt , en de Alkoran word ftom #

Nu de Oofterkerk , zo ryk omvlogten met juweelen

,

Doch ryker door Godts Geeft , wiens licht haar' kruin beftraalt

,

Dien Leeraar , haar weleer zo dierbaar , uit de handen

Der Dordfche maagd ontfangt , die als Minerve praalt

,

Vermaard door vrygeboor'ne en edele Verftanden.

* T>at Boek , het welk Godts hand beichreef met louter goud

,

Vol heilverborgentheên , legt open aan haar' voeten

,

Zo als hèt VALENTYN heeft in 'tMaleytfch ontvoud

,

't Geen Mandaryn en Moor , geknield , eerbiedig groeten.

Thalia , die haar' harp van rouwfloers heeft ontkleed

,

Verbeeld de blydfchap nu van vrienden en van maagen *

Van zang- en kunftgenoot, wier droevig hartenleet

Verzagt is , nu hy , noit meer 't vaderland te ontdragen

,

Alleen in beeltenis niet by hen woond en leeft

,

Maar ook zyn aarigezigt weer voor hunne oogen zweeft.

* El Kitab. JoANNES VAN BRAAM.
*****
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Naamen der Perfoonen die dit Werk met hunne
Inteekening hebben gelieven te begunipgen.

De H E
Johannes van Oorden.
Peter Amhoni de Hubert, Heere van Kruiningen.

Johan Willem de Groulart, Heere van Zuriller.

Nicolaas Michell, gr. p.

Leonard Beels.

Secretaris Bekring.
Gerard Schaak.
Koenraad Chriftoffers, gr. p.

Joannes van Meerwyk, gr. p.
Louis Boddens.
Diderik van Buren

, gr. p.

Mr. Peter d'Ürville.

Wilhelmus Vaay.
Mr. Adriaan Valtrik, Schout teZuileB.
Karel Bouman.
Melchior de RuiïTcher, gr. p.

Leonard vanHoefen.
Dirk Beels.

Joh: Boots, junior.

Siegebert Haverkamp , Prof. Ling. Gr. & Hift.

Jan de Veer.

Oornelis van Dokkum.
Jan Everhard Meye.
Dronys Boots.

JanGoeree.
Gornelis Hartwyk^ gr. p.

J: van den Velde. ...

Cornelis Kol , Burgermeefter tot Ankeveen ,
gr. p.

Michiel Bruinvifch
, gr. p.

Karel d'Amour, gr. p.

Cornelius Houthof.
Paulus van üoflbroek.
Daniël Parvée.

Eppo Botterman.
Tonke Modderman.
Wilh: Vonk.
Hendrik Blank.
Siwert Franfen.
Willem ter Heil, Koopman totBremen, gr/p.

Joan Adam Geys.
Jan George Reusner.
Coenraad van Beuningen.
Ysbrand Gysbert Arlebout , Med. Do&or.
Michiel Leidak.
Frans Balde.

Arent Pieterfz Sluik.

Theodorus de Leeuw, Heer van Abkoude enBam-
brugge, gr. p.

Pieter Muilman, Schout.
Jeron: Johan Schulte.

Henr: Wolfzen, Burgermeefter teElburg.
Carel van der Bourg , te Frankfoort.
Jan Sandyk.
Jan van Riebeek

,
gr. p.

Gerard Stegman.
Pieter van der Meulen.
Paulus Stegman.
Gerard vanMidlom.
Hend: Swart tot Texel.
Johan van Sevenhuizen.
Gilles Clermont.
Martyn van Berghem.
Johannes Roldanus.
- - - Oofterwyk, i gr. i kl. p.
Andries Pels en Zoonen , voor de Heer de Ko-

ning, gr. p
Chrütiaan van Perfyn, Ambagtsheer van Loenen.

Hendrik Strik, 11 kl. 2 gr. p. 1

Jan Cliquet.

Fred: Chriftiaan Sobbe.
Johannes van Doelen.
Jau Kuik.

Hendrik Schryver. •

EREN,
Bernardus Holthuizen.
Franciskus van Munnikshoven.
Viffcher, Predikant primarius van de Kerk van St.;

Marten, te Bremen.
Theod: deHaafe, van deMariekerk, Profeflbr in

de Theol. te Bremen.
Coenradus Iken, Pred. primarius in de St. Stevens-

kerk en Profeffor Theol. te Bremen.
HennEicker, PredikantvandeSt.Stevenskerk, te

Bremen.
Chrillaan Jonk ,

gr. p.

Jan Goeree.
fëgidius Tolling.
Fiscaal W: Nobelïnk.
Nikolaas Blaaupot, gr. p.

Dr. Jan Fred: Helvetius.
Herman Aatfz.
George Bruin, gr. p.
Jan Balduin Schulte.
Jacobus VifTcher. .

Mr. Arnoldus Elias.

Willem Karnebeek.
Pieter Nobel, gr. p.

Mr. Joannes Slicher Thomas:.
C: O:
A: de RogifTart.

Sommer en Gerbhart.
Mr. Jacob de la Baffecour , Penfionaris der Stadt

Amfterdam.
Cornelis van Rhyn, Predikant teZutphen.
Daniël de Rees , Predikant te WydenhTe.
Willem Bel.

Mr. Hendrik Carbafius, Raad en Prefident Schepen
te Hoorn.

Seger Lakemaa en Compagnie.
A: van Hoorn.
G: van Erberfeldt, M. D.
Jacob Balde.

H: J: Reinik, Ritmeefter.
Balthazar Lakeman, n kl. en 3 gr. p-, 1

Mr. Simon Emting.
Otto Pas.

Paulus Kroger.
Adriaan Loofius.
Mr. Jan Snoek.
Pieter Bruinfteen.

Hendrik Meifenheim.
Markus van Weert.
Willem vj|n der Meer, junior.

Joannes van Enft.

Jacob Speciaal. .

Gideon de Graaf.
Quirinus Collard , Schepen en Commiffaris Inftruc-

teur van hunne Hoog Mog: te Maaftrigt.

Jacob de la Marlier.
Samuël Lugtmans.
Jacob Spiegelmaaker.
Pieter Roelofsz de Leeuw en Zoonen.
Jacobus Konynenberg.
Philippus de Graaf.

Mr. Gerard Burghout.
Frans van Aken, Fransi.

WelTel de Bruin.

Kornelis de Boer.

Cafparus Colterus, gr. p,

Nicolaas Oortmans.
Pieter Duits.

Ifak Muyifart.

Johan Moerkamp-
lohanues Koekebakker.
Dr. Jan Filip Braine, te Danftig, gr. p.

David Raillard.

Hendrik Engebrecht.

Servaas Evermans.
Iaco
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Jacobus Heefer. i

Dionys Molenaar, Directeur van den Levantfchen
Handel.

Jean Knobbe
, gr. p.

Nikolaas Spring, gr. p.

Jan Gerard Amelding.
Samuël Schoonewald.
Sybrand Cats, in den Haag.
]an Everhard Graver, junior, gr. p.

Jan Feitama.
Hendrik van Recklinghuizen, gr. p.

Jan Uillenbroek, gr. p.
Jacob Meinertshagen.
Zyn Excell: d'Envoié van Meinertshagen.
Jacob Strander, 2 gr. 2 kl. p.

Jan Archer.

Mr. Hendrik Tatum.
Jacob Raket.
Matthias van Woenfel , Predikant te Sneek.
Laurens Das.
Mr. Jacob van der DuiTen , Bailjuw van Amftel-

land.
J

Jan Koller.

N. N.
Mr. Albert Koning, Oud Burgermeefter te Hoorn.
Petrus van Wallendal, Predikant te Hoorn.
Dr. NicolaasLakeman, Oud Schepen te Hoorn.
Cornelis van den Berg.
Jacob Voorhoek , Schepen te Sneek.
Willem van de Water, 2 gr. if kl. p. i

Willem Hengft.
s

Mr. Leonardus Verfluis
, gr. p.

Joan van Norden.
Francxris van Limborg.
Mr. Ferdinand van Collen , Heere vanGunterftein

,

Tienhoven
, Hooftofficier en Raad der Stadt

Amfterdam, gr. p.
David van Lennip

, gr. p.

Mr. Mattheus van Hartogveld.
Joan Carel de Roo.
Joachim van Rendorp, Heere van Marquette.
Otto van Thol.
Abraham Romswinkel

,
gr. p.

Jan de Bakker, junior.
Fredrik Terhoeven.
Pieter Boumeefter, gr. p.
Pieter Pergeriits.

Gilbert Schouten.
Hendrik Altena.
Doede Serps Bakker.
Zeger Alardin.

Jan Fleon , gr. p.
Pieter de Fremery, gr. p.
Waasbergen.
Jan Swart.
Balthazar Sweers, gr. p.

Burgermeefter Jan Corver.
Francois Beeltinyder.

Nicolaas Swammerdam.
Coenraad Smith.
Thomas Engelmans.
SufFridus Wefterhuis.
Dirk Rank , 1 gr. 6 kl. p.

Jacob Verheiden.
Nicolaas Lemmers

,
gr. p.

Hnbertus Sluyter.

Jan Roman.
A: V: N: L:
De Ruiter

D: N:
ÏSornelius Leliveld.

Jacob Joiïas van Bredehof,Heere van Hobrede,Secrë-
taris van 't Ed:Mog: Collegie ter Admiraliteit
in Wed Vriesland en Noorder Quartier , en
F enfionaris der Stadt Hoorn. 1

Ioan Eakeman. !

EREN,
P: de Hond

, gr. p.
Hendrik Roskam.
Lodewyk van Dam.
A: Dykhuizen.
Hendrik Maurits Eyk.
Hendrik Smint.
Joachim de Bruin.
Hendrik Ditmars.
Pieter van der Burg.
Collegium Medicum Harlemenfë.
Willem van KefTel.

Fredrik Bouquet , 1 gr. 2 kl. p.
Jeronimus Haring.
Hendrik Haring.
Nicolaas Wildeman.
Willem Hugaart.
Philip Stops.

Aalft de Bruyn.
N: N:
Charles Teftart.

Pieter Geedor.fTde Jongen.
Frederik Roeft.

Mofes du Val.
Simon Bevel.

Gerard Boelema.
Salomon Stuytelink.

Abraham Alardyn.
Paulus Akerfloot.

Cornelis de Graaf.
Pieter de Hollander.

Joannes van Mater.
Gualtherus de Raad, gr. p.

Willem Kops.
Matthys van Lee.
Pieter Huflbn, 2 gr. 4 kl. p.
Procureur Loeff.

Mr. Charles Codde.
Jan de Mey , Heere van Lekkerland»
Daniël de Lange.
Jacob van der Cloes.
Gabriël Scholten.

Joannes Vifch, gr. p.

Hendrik Schouten.
Joannes Rypland.
Joannes van Heuven.
Ifa'ac van der Vinne.
Cornelis Schouten.
EwoutOs, Juris Utr. Studiofusv

H: Bo'11.

Gerard van Berkel de Sick.

Gerard Brand.
Gerard Doesburg.
Procureur Johan van Kampen.
Gerard Winterswyk.
Mr. Jacob Briel , Burgermeefter.
Mr. Nicolaas Bogaart, Heere van Belois.

Theod: van den Houte, Predikant te Maasland.
Herm: van den Houte, Predikant te Ooftvoorn.
Mr. Francois Bogert.

Maximiliaan de Rave.
Johan van Steeland.

Simon van Steeland.

Mr. Willem Vlaardingerwout, 1 gr. 1 kl. p.

Reinier Boitet, 2 gr. 6 kl. p.

N: N:
N: N: gr. p.

A: de RogilTart, gr. p.

ProfefTor Cafparus Commefih.
Gerrit Reints Beerta.

Conreótor Abraham Buning.
Cornelis van der Wolf, Burgermeefter te Meden-

blik.

Bartholomeus de Moor , Profeflbr in de Medicy-
nen , gr. p.

J: van Ellinghuizen.

Simon Schynvoet;
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Mr. Jacob vanOudenftein, Burgermeefter tot Alk-
maar.

Gillis Dams, gr. p.

Iuftrouw Margareta Commelin.
de Wed: A: Moetjes, gr p.

de Wed: Berlinkhof.

Jacob van Poolfum, 2 gr. 14 kl. p. 1

Reynier Ottens.

HermanusMellema, Lt.Colonel enDire&eurvan
de Fortificaatien van den Staat der Vereenigde

Nederlanden, enz.

Doitfe Sibrands Diklond.
.Generaal Majoor Frederik van Groveflins.

Hendrik Halma, Landfchaps en Academy Drukker
der Ed: Mog: Hecren Staaten van Friesland.

Petrus van Rooyen, Predikant tot Goes.
Andreas Somerzee, M: D: en Raad tot Goes.

vjacobus Ruien.
Sacharias Coenraats, Predikanttot s'Hr. Heyns Kin-

deren en Wiflekerke.
N: K:
Pieter Smits.

Albertus Freje.

Jean Francois Lucas.
Willem Kluyt.

Jacob Broedelet.

Hendrik van den Aak.

Jan Okkers , Penfionaris der Stadt Zierikzee , enOp-
perboekhouder der Ooltindifche Compagnie
ter Kamer van Zeeland.

Hartman de Cufter.

Simon Breur.

Adriaan Bogaart.

Jacobus Brants.

Mr. Dominicus Roosmale.
Mr. Marinus Groeninx.
Arnoldus Beverman.
Rutgert van der Heym.
Bernard Sas.

Herbert van der Mey.
Reynier van Doesburg.
Johan van Doesburg.
Philippus Lofel.

Jan Bout.

Willem Vink, M: D:
Job van Aaken.
Lodewyk van Steenhakker.

Mr. Jacob Gouwen.
Cornelis Spruyt.

Hendrik Celoilè.

Wilhelmus van Slingeland , Predikant te Sleeuwyk.

Pieter Brandwyk van Blokland, Heeren Pieterfz.

Mr. Barthout van Slingeland , Heeren Barthoutfz.

Joannes Witteboll.

Pieter Patroon.

Adriaan de Zoete.

Bartholomeus van Scgwaart.

Carel Borch: Voet.

Mr. Arnold Duyrkant.

Mr. Sebaftiaan Braets.

Adriaan Hekkenhoek.
Gysbert van Aalft.

Mr. Matthys Beelaerts.

Van Ryfoort en Comp.
an Rudolf Broemken.
ohan Hallincg, Bailliu van Zuidholland, enz.

ohan de Haan, gr. p.

an de Court.
.

-

'

'hilips van Haarlem,
etrus Hodenpyl, Predikant te Zierikzee.

'vlr. Johan van Neurenberg.
Anthony Repelaar, Heeren Hugenfz.
Mr. Johan van den Broucke.
Mr. ] ohan van der Burch,Heere van Niemants vriend.

Mr. Gerard Francken.
iEgidius Francken, Predikant te Maasfluis.

Cornelis Terwe.
Dr. Cornelis van Kruiskerken.
Mr. Adriaan Hallincg.

Raadsheer Adolf Viilcher.

Jacob van der Dutten , Burgermeefter der Stadt
Dordrecht.

Mr. Samuël Everwyn.
Cornelis Vereyk.
Johan van Wageningen.
Johannes van Gemert.
Jan de Bruyn.
Mr. Jacob van de Graaf, Mr. Adriaanfz.
Hugo Repehar , Burgermeefter der Stadt Dordrecht.
lohan de Witt.
Cornelis de Witt.
Mr. Iohan DiderikPompe van Meerdervoort,Heere

van Meerdervoort.
Pieter van der Kemp.
Gerard Kloek, Predikant te Sprang.
Mr. Hendrik Braets.

Afluerus van der Straaten.
Pieter Brandwyk vanBlokland, Vryheer van Blok-

land.

Matthys Bax-
Mr. Willem Reepmaaker, HeerevanStrevelshoek.
Hendrik van Bracht.

Herman Boonen.
lan Bout, Vryheer van Lieshout.
S:C:V:
D: V: B:
Dirk Marchal.
Ian van Nifpen, Gerardfz.
Thomas Hechters.
Nicolaus Lydius, Predikant te Maasdam.
De Mony , te Breda.
Bartholomeus van Gelsdorp.
Adriaan Snouk, gr p.

Albertus Kaftendyk.
Hubert van den Burggraaf.
Pieter Warnier.
Pieter Keur.
Adriaan Braets , Iacobfz.

Capt. Cornelis van de Graaf.
Mr. Simon van Slingeland , Secretaris van den Raad

van Staate.

Gerardus Douwius , Predikant te Meerkerk.
Cafparus Ribaut.

Martinus BolTchaart.

Roelof Eelbo, Burgermeefter der Stadt Dordrecht.
Francois van Bochoven.
Arnold Willis, ƒ gr. 13 kl. p. 1

Abraham van Hoey , Rekenmeefter van deGraafe-
lyke Domainen, ge. p.

Antony de Vogel.
Daniël de la Motte.
Gillis Heynfius.

Iacok Boutkan.
Ian Gobeek.
Ioan van de Velde.

Ioh: Hofhout, 1 gr

Adriaan Beman.
Molès Haasverberg.

Gysbert Burgmans.
Mr. M: Vlaardingerwout.

Iohan van Raveftein.

Weduwe Nicolaas Bos.

D: van Lynden tot de Park, Overfte, enz. enz.

Anthony van der Mey.
Ary van Dortmont.
G: Op ten Noorth, Momber des F: Gelre en Gr:

Zutphen.
Willem Heggers.
Wilhelmus bongaars.
Mr. Iohan van Buitenhem, Borgermeefter der Stadt

Vullingen, &c. &c. Bewindhebber der Ooft-
indifcheCompagnieterKamervanZeeland,gr.p.

M

8 kl. p.



NAAM EN DER INTEEKENAARS,
De H E

Mr. Dingeman Adriaan Dingemans , Heere van

's Schravenhoek.

Mr. Iacob van Grypskerken, gr. p.

Vice- admiraal lan Cornelis Uckerfz, gr. p.

Nicolaas ian van Hoorn, gr. p.

Nicolaas Lambrechtzen, gr. p.

Willem Derris, M: D: gr. p.

Colonel Iannis Baart, gr. p.

Francois Cateau, gr. p.

Eprahem Mangelaar, gr. p.

Capt. loris Adriaanfz , gr. p.

Boudewyn de lager,

Capt. Iacobus Tobiaszen.

Ioris Ianfz Verfchale.

Gillis de Paaynaar, gr. p.

Borgermeefter Gelein Hurgronie, gr. p.

Mr. Iacob Winkelman ,
gr. p.

Mr. Tan Francois van Hoogendorp, gr. p.

Mr. Willem Barent Lambrechtze, gr. p.

Vernier Danckaarts , gr. p.

Abraham Krouf, gr. p.

Thomas van Dishoek
,
gr, p.

Ian Tange , gr. p.

Samuël Willegaarts , i gr. 2 kl. p.'

Ifac Bruas.

Ioris Adriaan Taarlink.

Simon Pilletier.

Bartholomeus van Halen.

Pieter Ribaut.

Rombout Mindels.

Mr. Daniël de Keyfer.

S: van Suuren.

Mr. Pieter Boddaart , Burgermeefter der Stadt Mid-
delburg, Bewinthebber der Ooftindifche Com-
pagnie ter Kamer van Zeeland. 1

Willem van Citters, Burgermeefter der Stadt

Middelburg , Bewindhebber der Ooftindifche

Compagnie ter Kamer van Zeeland. 1

Mr. Levinus Ferdinandns de Beaufort, Gecommit-
teerde Raad, mitsgaders Raad ter Admiraliteit

in Zeeland, wegens Tertolen. 1

Mr. Dignus Francois Keetlaar, Secretaris der Ed:
Mog:Heeren Staaten van Zeeland. 1

Mr. Abraham de Brauw , Raadsheer in 't Ed: Mog:
Hof en Raad van Vlaanderen. 1

lohannes Plevier, Predikant te Middelburg. 1

Iacobus van Visvliet, M: D: 1

Bafinus Diers de Ras. 1

Mr.

REN,
Thomas van Rhee.
Iohan Francois Leitfius.

Daniël de Smidt.
Cornelis Hoek.
Anthoni Sterk-

Willem de Klerk.
Leendert Bakker, gr. p.

Mr. Pieter Boddaart , Griffier ter Admiraliteit in
Zeeland, en Leenhove van Vlaanderen.

Ian van den BoiTche.

Aarnoud Helvetius, Anatom: & Chirurg: Le£lor,
en Stads Dodtor te Middelburg.

Gregrorius Herklots.

Mr. Iacobus Ockerman.
Mr. Petrus Reaal Paspoort, Schepen en Raad der

Stadt Middelburg.
Mr Cornelis van de Putte , Bewindhebber der Weft-

Indifche Compagnie ter Kamer van Zeeland.
Iohan Cornelis Radermacher, Griffier terThefaurie

der Stadt Middelburg.
Mr. Pieter Sandra , Rekenmeefter der Weftindifche

Compagnie ter Kamer van Zeeland.
David Sandra.

Daniël Schorer, Ioh: Fil: Griffier ter Weeskamer
der Stadt Middelburg.

Mr. Iohan Steengragt, Penfionaris der Stadt Mid-
delburg, en Bewindhebber der Ooftindifche
Compagnie ter Kamer van Zeeland.

David van Visvliet , M: D: en Rentmeefter der
Graaffelyke Rentieren van Zeeland.

Iafper de Vos , Gecommitteerde ter Rekenkamer
der Graaffel. van Zeeland.

Chriftoftel Wouters.
Hendrik van Hoekke.
Wed: Rubert, te Middelburg, 2 gr. 3 kl. p.

R: G: vanYiïèlmuyden,Commandeur van Steenberg:
Hugo Cornets de Groot , Oud Burgermeefter van

Bergenopzoom.
Chriftiaan Boonen

, gr. p.

Pieter van Hoorn junior, gr. p.

Reynier Broenken, gr. p,

Bernardus Sandyk, Predikant in 's Gravenhage, gr. p.
Profeflor Ioanneslens, gr. p.

Pieter Onderwater, gr. p.

Mr. loos de Ionge, gr. p.

Gideon de Voogt, gr. p. 1
Van der LoefF, gr. p. 1

Adam van der iXiyn
, gr. p. 1
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BERICHT voorden BOEKBINDER
Om de Kaarten en Teekeningen , behoorende tot deze twee eerfte Deelen

>

te plaatzen.

In het eerfte Deel van Oud en Nieuw Oost-Indien, en des felfs eerfte onder-

deel , genaamd Nederlands Mogentheid.

***** by de
De Titel - Prent.

De Afbeelding des Schryvers
Gedichten.

No. I. A. De Algemcene Kaart van Ooft -Indien,

Fol. i

- I. Een Kaart der Philippines. 148
II. De Baey van Manilha 15^

4. De Staa Manilha. 15-4

y. Aquapulco. 161

In de Befchryving der-MOLUCC OS,
zynde het tweede onderdeel.

A.A. De Kaart der Moluccos, „Fol. 2
B. B. De Stadt Ternate, en Malejo

, y
C. C. Gamma Lamma 's Vefting, y

op de zelve Plaat van Ternate.
D.D. Een Miftice Vrouw, -=- 18
E. E. Kaart der Talautfe Eylanden

,

_ 37
F. F. De Kaart van 'tEyland Sangir, -_ 41
G.G. 'tEyland Maltjan. 91
IV. Brief des Konings van Batsjan. i 2 i

H.H. 't Eyland Batsjan. JJ^ ^q ^.Uf

Tot het tweede Deels eerfte onderdeel
,

genaamd de Befchryving van
A M B OINi.

;;^/v %

11.

IV.

ui.

VII.

VIII.

VI.

XIX.
>3*

No. I. DeLandvoogdy van AMBOINA, met
des felfs onderhoorige Eylanden
De Kaart van 't Eyland BOERO, ï
Het Binnen -Meir op BOERO'S^

Gebergte

,

De Hoofd -Vefting van BOERO, i
en de Pagger Defenfïe.
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BEVATTENDE
Een Naauwkeurige en Uitvoerige Verhandeling van

NEDERLANDS MOGENTHEID
In die

G E W E S T E N,
Met het voornaamfte , 't geen ook andere Europeërs aldaar betreft

.

zynde een VOORLOOPER van 't GROOTE WERK,
daar op volgende.

EERSTE BOEK.
EERSTE HOOFDSTUK.

DE Redenen , die de eerfte aanleiding tot Reizen gaven , waren oorlog , Iuft tot

Wysgeerte, of gebrek van eenige goederen. Oorlog, een groote Reden. Ook
de begeerte fttf Wysheid. Het Reizen by alle volken niet goed gekeurt. By dewyften
nogtans geprezen en noodig geacht. Waarom ze ook zelfs reisden. Het gebrek van
eenige goederen een voorname Reden , om te Reizen. De koophandel hier uit voortge-

komen. Waar mede , en hoe die eerft begon te land met Karavaanen. De fcheepvaart

nutter voor den koophandel. Door wie die eerft uitgevonden is. Van iaat ftoffe men
de fchepen eerft maakte. Wie de byfondere foorten van vaartuigen gevonden heeft.

Form, en fieraaden , der fchepen. Later uitvinding van fchepen. Wat volken door

hun fcheepvaart al beroemt waren , en met wat fcheepstuigen fy het in V eerft aanleiden.

De fchrik der Ouden voor de zee. Die foo groot was , dat fy den eerften uitvinder der

zeevaart vervloekten. Zy zeilden dicht by den wal. En , daar wat afgeraakt zynde

,

zeilden zy op eenige ftarren, die zy kenden.

)e rede-

en , die

e eerfte

anlei-

ing tot

Leizen

aven,

wen
orlog,

jü: tot

HEt befoeken, kennen, en verder

ontdekken van vreemde Landen

,

heeft van ouds her verfcheide

oorzaaken , en redenen gehad.

Zommigen werden daar toe gedrongen

,

het zy door den oorlog , het zy door be-

geerte totWysheid, het zy door gebrek
van zekere goederen , die zy in hun eigen

Vysgeer-land niet vonden, en welke zy derhalven

,

^]
0fSe"als die zeer noodig hebbende, in andere

eni^e landen moeflen gaan zoeken.

;oederen. De oorlog bragt de beoorlogers niet

alleen in de landen hunner nabuuren$
maar vervoerde ook veelen der overwon-

mede naar de landen des over-

behalven dat ook veelen der

, den vyand niet willende
afwagten , van zelfs wel de vlugt naar
andere landen genomen , en die ook zoo
ontdekt hebben.

I D E E 1

nenen

winnaars

beoorlogden

Dit zyn zaaken , die ons tert overvloede

by de fware oorlogen , door Ninus , Se-

miramis^ Bacchus, OJiris, Sefoftris, Sal-

manaffar^ Nebucadnezar , Cyrus, Xerxes,

Alexander den Grooten , en meer anderen

,

gevoert, blyken.

Veelen echter zyn ook gedrongen ge-

weeft hun land te verlaten , en andere ge-

weften op te zoeken , niet , om dat hen
de oorlog , maar eenige luft tot kennis

van grootér zaaken , en een net bericht

der zeden van andere volken , daar toe

perfte.

Alle volken égter keurden dit buitens-

lands reizen niet even goed.

By Homerus , in het II. boek van zyii

Odyjf. , raadt Euriclea , 'ïelemachus minne

,

hem dat fterk af.

Plutarchus fegt , dat ook de Locrenfen

dit aan hunne ingezetenenverboden, 't geen

A ook

Oorlog
een
groote

reden.

Ook de
begeerte

tot WyS-
heid.

Het reir

zen by
alle vol-

ken niet

goedge-

keurt.
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ook Strabo in zyn xv. boek van de volke-

ren in 'tOoften getuigt.

Calitts Rhodiginus , Lib. xvm. cap: 3 i

.

heft. Atitiquar. fegt dit mede van de

Egyptenaars , en Plutarchus getuigt van

hun , in zyne Qutfft. corniv. of Maaltyd^

vraagen , dat zy 't reizen zoo verfoeiden

,

dat zy alleen daarom zich niet verwaer-

digden een fchipper maar eens aan te

Ipreken.

Die van Lacedasmon verboden dit aan

hunne ingezetenen ook by zekere wet , op
dat zy, zoo Plutarchus zegt ,

geen be-

dorven zeden leeren , nog t'huys brengen

Zouden. En hoewel hun groote wetge-
ver Lycurgtts (van den welken de Pythia

ofApolloos priefterin niet vaft wift te zeg-

gen, ofhyeenGodt, ofeen menfeh was

,

zoo Herodóot lïb. I. getuigt ) mede voor
en na 't geven van zyne wetten gerei ft,

en dus zyne inzettingen onveranderryk , en
als eeuwigduurende (alzoo zy die onder
eede , tot zyne wederkomft van Delphos

,

die noit 'er op volgde , houden moeften

)

gemaakt heeft y verboodt hy egter by
een uitdrukkelyke wet , het reizen naar

Afien , dewyl hy daar het zalven met olie

,

de kroontjes op de maaltyden , en 'tfchaf-

ten van banket , allereerft (zoo wy by
Valerius Max: lib. II. cap: i. zien) uit-

gevondenheeft. Immers hy reisde toen,
wanneer hy , om zyne wetten by hen
eeuwigdurende te maken, Sparta geheel

verliet, en eerft naar Delphos , en daar
na naar Cirra trok , alwaar men wil dat

hy zich zelven zou gedood, en ook be-

laft hebben, zyn lyk daar te verbranden

,

en zyne afch in zee te werpen , op dat
'er niets van hem weer te Lacedïemon
komen , en hy die ingezetenen altyd aan
zyne gegevene wetten Verbinden zou,
die zy , ten ware zy hunnen eed breken
wilden , voor zyne te rugkomft niet

mogten veranderen. En om die zelve

reden waren zy ook gewoon alle vreem-
delingen uyt hun land te dryven.

Botcrus in Relat. Univerfal. in 't eerfte

deel en 't I. boek pag: \ys>. en in 't tweede

de* aart
'^ Van Z^" ^ k°ek vernaa^ ^£ me<^e

der Taaie vaa dê * Chinezen, en Tartaaren.

zou men Marais Paulus de Venetiaan "Lt^i lib.

moeten III. cap.
tf. deRegionib. Oriental.vm die

S™ van 't ryk Var : dat die genen , die ter zee
gevaren hebben , in Rechtzaaken geen getui-

genis der waarheid mggen geven , en alleen

daarom van hunne wederpartyders verworpen
worden.

De oude Engelfchen verboden dit ook,
volgens Joannes a Ponte lib. III. cap. 5.

Veelen begrepen dit weer heel anders

,

en hielden het bezien , en bezoeken der

vremde landen zeer noodig , zoo , om de
gewoonten , en zeden van andere volken
te doorzien, alsook, om zich van hunne
wetten , konften , en geleertheid , in

't verbeteren der zeden , wetten , en
konften van hun eigen land , te bedie-

nen.

DeWyften nogtans, zoo by de Grie-

ken , en Romeinen, als ook by alle de
andere volken , achtten dit niet alleen

hoognoodig ; maar de meeften hebben
zelfs ook gereift, en andere landen, we-

fens hunne wysheid, wetten, en zeden
eroemt, gaan bezien, gelyk- dit Strabo

lib. I. en. lib. UI. getuigt. ÉnDiodoor de
Siciliaan zegt , dat 'er geenen in geleert-

heid uitgefteken hebben , die niet naar

Egypten om de wetten en zeden van dat

land, enz. gereift hebben, zie hem lib.

II. cap. 3. en 6*.

Al voor den oorlog vanTroye hebben
veelen der Ouden naar Egypten , de hooge
fchool der Wysheidt, gereift, gelyk dit

van Orpheus den Thraciér , van Lima den
Thebaner, v-mMofchus den Athénienfêr

,

van Melampus denArgiver, en van meer
anderen , bekent is. En dezelve Diodoor
zegt cap. 6. van hun , dat zy in Egypten
leerden, 't geen hen in verwondering ge-

bragt heeft.

Na den Trojaanlchen oorlog komen
ons voor verfcheide oude Dichters , als

Homerus, Hcfiodus, en een gantfche drom
der beroemtfte Wyzen,van welke de eerfte

in het I. boek van zyn Odyjf. UlyJJes, als

een man die veel fteden en volkeren ge-

zien had, zeer pryft.

ïhales , de Milefier , een der zeven
Wyzen van Griekenland , en de grond-
legger der Ionifche feble, reisde (zoo uit

zyn briefaan Pherecydes den Syriër , Pytha-

goras Lcermecfter, blykt) naarCreta, en
Egypten , en fprak daar met de Priefte-

ren, en Starrekundigen , over alles, dat

tot verbetering zyner ftudien dienen kon

,

om dus van alle de wysheid der Egypte-
naaren , die zoo veel Wyzen derwaarts

trok
,

grondige kennis te krygen.

Solon, de Athenienfer, mede een van
die zeven Wyzen , reisde ook naar Egyp-
ten , van waar hy te Athenen onder an-

dere die wet medebragt , dat zulk een-,

die jaarlyks niet aanwyzen kvn, waar van
hy beftont , fterven rnoeft; gelyk dit Hero-

dotrn 'm. zyn II. bock aanteekent. Hy
landde in zyne te rugreize te Cyprus aan

,

daar na te Sardis by koning Crarfus , en
eindelyk ook in Cilicien.

Anacharfts , de Scythifche Wysgeer,
zeide in een brief aan Cnefus : dat hy

( hoewel tegen de wetten van zyn land )

in Griekenland gekomen was , om de manie-

ren en ftudien te leeren, en niet , om daar

eenig goud te zoeken ; alzoo 't eenig

oogwit in deze zyne reize was , vro-

mer en geleerder weer in Scythien te

kceren.

De groote Socrates , de eerfte , die

de Zedektmde leerde ,

Byde
Wylten
nogtans

geprezen,

en noodig

geacht.

Waarom
ze ook
zelf reis-

den.

volgde de oor-

logen,
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eemgzms belezen is

,

die beroemde

logen, te water, en te land, zoo als die

vielen , en hem voorquamen.

Ctefias en Xenophon , beide hiftórie-

fchryvers , waren te gelyk ook groote

reizigers.

Empedocles , die zich in de vlammen van

den berg Ethna wierp , Heraclitus , maar

voor al Democritus , van 't eiland Cos

,

heeft wel tagtig jaaren in verfcheide lan-

den , en voornamentlyk na Egypten,

Aflyrien, en Indien, gereift.

Wie , die maar
weet niet , dat Plato

,

Griekfche Wysgeer , een zeer groot rei-

ziger geweeft is ? want behalven zyn

tochten door de beroemde fteden van

Griekenland, is hy met den Griekfchen

Dichter Euripides , en met Eudoxus (die

met brieven van koning Agefilaus naar den

Egyptifchen koning Nedranebus ging)

naar Egypten gereift , daar hy wel der-

thien jaaren ( zoo Strabo lib. xvn. zegt

)

is blyven woonen ; en zoo de oorlog

het hem niet belet had , zou hy ook naar

de Magi of Wyzen van Perfien gereift

hebben. Hy is ook driemaal in Sicilien

geweeft. Eerft , om het land te zien;

maar wert toen door laft van koning Dio-
nyfius

, (die om zyn al te vrymoedig
fpreken op hem vertoornt was) in 't eiland

Egina verkoft. Hy ftelde hem nader-

hand weer op vrye voeten , en verzogt

,

na erkentenis van zyn misflag ( het geen
zeldzaam is in een koning) dat hy hem
dit tog noit verwyten wilde ; maar Plato

fchreefhem wederom : dat hygeen tydhad,

om op hem te denken. Hy reisde daar na
nog tweemaal derwaart ; maar wert toen

van Dionys , den Jongen ,
geheel anders

onthaalt , en met een fchip , even als of
hem een koning (zoo Plinius lib.vn.cap.

30. zegt) bezoeken quam, ontfangen.

Zeno, 't hoofd der Stoïfche Wysgeeren

,

een Phamicier
^ quam te Athene , om

purper te koopen , leed daar fchipbreuk

in de haven van Pyrseus , en werd namaals

zulk een groot en beroemt Man.
Cleanthes , zyn Leerling , ook Spheerus ,

uit den Bosphor oorfpronkelyk , reisden

mede naar Egypten , om Ptolomeus Phi-

lopater te zien, bv welke mzxiChryfippus
,

en meer anderen , die uit

vaderland verlieten , wel

Aiïipater
,

reisluft hun
voegen mag.
Een der t ermaardfte reizigers en Wys-

teeren was Pythagoras , de grondlegger
er Italiaanfche Sefte. Hy trok van

Samos, zyn geboorteplaats , naar Lesbos,
hoorde daar Pherecydes , den Syriër , en
ging , na zyn te rugreize van daar , naar

Egypten , alzoo Polycrates , koning van
Samos , hem aan koning Amafis zeer dier

aanbevolen had. Hv vond daar, volgens
de getuigenis van Clemens den Alexan-
dryner, eenen Sonchedis, eenEgyptifch

opperpropheet , en Nazarethus denAfly-
rier , die hy daar tot Leermeefters had

,

en van welke hy niet alleen de taal leerde

,

maar door welker toedoen hy ook alle de
boeken van hunne geheymen , en van de
wysheid der Egyptifche Priefteren , 2i
jaaren lang, doorzogt heeft, na het welk
verricht , en na zich zelven ook te Mem-
phis , Thebe , en te Heliopolis in alle

Collegien ingewyd te hebben , hy van

daar met den Wysgeer Epimenides

naarCreta, en zoo naar Croton inltalien

vertrokken is , alwaar hy de Italiaanfche

Secte , of Wysgeerte , opgerecht heeft.

Hy is nogmaal, volgens Jpulejus lib. II.

Florid. naar Egypten gereift, alwaar hy
't ongeluk had , van door Cambyfès , den
tweeden koning van Perfien , onder de

gevangenen naar Perfien vervoert te wor-
den , en aldus ook toegang tot de

Chaldeen, en Wysgeeren te Babel, daar

hy 1 2. jaaren doorbragt , te krygen ; door
welken ommegang hy niet alleen kennis

van de bewegingen der hemelen , en vart

de Starrekunde , bekomen , maar ook
gelegenheid gehad heeft, om zyn leere,

van niets, dat leven heeft, te eeten, als

mede van de verhuizing der zielen , onder

zoo veel Heidenen van Indien , zelf

tot in China en Japan , door te doen
dringen; hoewel anderen weer, met veel

fchyn van waarheid , meinen , dat hy de
leere der ziel - verhuizing van de Brami-
nes uit het Ooften naar Egypten , of naar

Europa , overgebragt heeft , om dat men
voor zyne te rug - komft van Babel hoit
in 't Weften , of in Egypten , den aller*

minften voetftap daar van vernomen heeft

,

daar 'tnogtans een zeer oude Leere der

Bramines , en der Chinezen is. Zommigen
meinen , dat hy zolf ook in Ethiopiën

,

Arabiën, en in Indien zou geweeft zyn,

dog hoe zy dat betoonen zullen , weet ik

niet , nog heb daar van oit eenig bewys

,

dat geloof verdient
,

gezien. Hy heeft

ook de Joden , en den berg Carfnel , ne-

vens d'Arabiers bezogt ^ en alleen door-

het reizen zyn groote gelèertheid beko-
men ; ja , is 'er iet zeker , het is dit , dat

alle Wysgeeren j van eenigen naam by de

Ouden, al hunne wereldze , 'tzy natuur-

lyke, 't zy zedelyke wysheid , en al hunne
kennis in de Aftrologie , Aftr'onomie

,

Magia, Geometrie j Genees- Reken- Wis-
en Bouwkunde , en alle kennis der

Goden , en van andere gefchiedenifien
,

in 't gemeen door 't reizen , ert in 't by-

zonder door 't bezoeken van Egypten,
Chaldeen, en andere Oöfterfche landen $

bekomen hebben. Ook zyn 'er geleer-

den die meenen , dat men zelfs ook de

zaaden der Indiaanfche en Chineefche

gevoelens , ert Van hunne Wysgeerte

( voor al die van de verhuizing der zie-

len , der vier Hoofd - deugden , en wat
A z dies



OUD en NIEUW OOST-INDIEN,
dies meer is) onder de Grieken zeer klaar

,

alsmen'er op letten wil, ontdekken kan 5

waar by men ook 't langdurig ftilfwygen

der leerlingen onder hunnen Meefter , en

de onthouding van alles , dat leven heeft

( twee van de oudfte leeringen der Bra-

mines) wel voegen mag, te meer, alzoo

die voor Pythagoras reizen , en voor zyne

te rugkomft, hier, en by de Grieken,

onbekent waren.

De Athenienzers ftonden het beftier

van hunnen zeer beroemden ftaat aan

geen anderen toe , dan die twee jaaren naar

vremde landen gereift hadden ; en hoe-

wel 'er veelen waren , die zich met een

§roote opgeblazenheid (in tegenftelling

er vremdelingen , nu en dan daar geko-
men ) dlTjóyS-ovsg , dat is , inboorlin-

fen , noemden ; zoo toonde hun echter

e fcherzende Wysgeer , jfntifthenes (zoo

Diogenes La'értius lib. vi. aanhaalt) niet

onaardig, dat daar zoo weinig, en niet

meer roem , nog adel voor hun inftak

,

dan voor de Horenkens , en flekken,

alzoo die mede roemen konden in dat

zelve huis , waar in zy voortquamen,
even zoo wel als de Athenienzers in

hunne geboorteftad, altyd gebleven, en
daar in geftorven te zyn.

En waarlyk , zoo men over dit ftuk met
de hedendaagze befchaaffte volkeren raad-

pleegt , zy zullen eenparig voor eenen

Man , die veel en wel gereift heeft,

meer agting hebben , dan voor eenen

,

die noit vreemde landen bezogt heeft ;

mits dat zulk een de landen, die hy be-

zag , niet maar dolfchotig doorloopen,

maar die met alle die opmerking door-
• reift hebbe , die 'er vereifcht word,
om zich zeiven, en, vooral zyn vader-

land ( om dat uit de konft , weten-
fchappen , en wetten van andere volkeren

te verbeteren ) daar door dienft te doen ;

hoedanig alle de oude Wysgeeren gereift

hebben.

Ook hebben de oudfte en beroemtfte

Dichters die Helden , die veel fteden en
landen wel gezien, en doorreift hebben,
by uitftek wegens hunne wysheid , door
het reizen verkregen (gelyk dat Strabo

lib. I. aanteekent) geroemt, alzoo zulke

reizen zeer geleerde Lieden, gefchapen
om de gedagtenis en werken der groote
Mannen eeuwigdurende te maken , en

froote Staatkundigen, bequaam om lan-

en en koninkryken op onwankelbare
gronden te beftieren, uitleverden.

Het ge- Het gebrek egter van deze en gene
brek van goederen , in het eene Land of in het ge-
eenige heel niet , of zeer fchaars vallende , is

|
oe

ee

"en ook een van de voorname redenen geweeft

,

voorna- Pm uit zyn eigen Land naar vremde vol-

me reden keren te reizen, om aldaar te gaan zoe-
om te rei-

jien
}
het geen men in zyn vaderland niet

weeft
Se" von<^ > en ^us zvn gebrek te vervullen.

Deze eerfte handel ging in zyn begin
meeft over menfchen en eetwaren}
en , eer men het geld kende , allereerft

by wyze van ruiling , en , in later tyd

,

by wyze van koop , toe. En nog later

begon men regt te koopmanfchappen

,

dat is niet alleen Waren tot vervulling

van zyn gebrek , maar ook om winft,
te vervoeren ; en dat weer , of te land
( 't geen de oudfte wyze van koophandel
geweeft is ) of te water , te doen.

Dus komt ons Gen. 17: iz, 13. als de
alleroudfte koophandel , voor , welke
met en over menfchen gedreven is, alzoo

daar van de gekogten met gelde in Abra-
hams huis gefproken word.

Gebrek van koorn deed Abraham Gen.

12: 10. naar Egypten uit het land van

Canaan trekken. Een reden , die ook
Ifaac na Gerar Gen. zó: 1. en de zoonen

Jacobs al mede naar Egypten trok , gelyk

wy dit Gen: 42: 1. lezen.

Naaftdaar aan komt my voor de koop-
handel in Landeryen , of de Akker, dien

Abraham van Ephron voor vier hondert

zikkelen , onder den koopman gangbaar , ten

einde die hem tot een graf dienen mogt, ge-

kogt had. Gen. 23: p, 16.

Het is ook zeer opmerkelyk , dat het

grondwoord -\^q Sachar, daar gebruikt,

eigentlyk iet beteekent -, dat de wereld

rond, of van de eene naar de andere plaats

loopt. Zoo dat het geld, 't geen de ziel

van den koophandel, en om 't welk alleen

het allen te doen is , met een naam ge-

noemt wierd , die als een allerwezent-

lykft afdrukzel des zelfs van ouds her by
de Hebreen was.

Dog omtrent de wyze van dus te land

koophandel te dryven , moeten wy met
een woord ook aanmerken , 'dat men van
ouds her (gelyk ook nog hedendaags)
in het Ooften niet gewoon was yder in

het byzonder , 't zy te reizen , 't zy
koophandel te dryven 3 maar zulke rei-

zen ondernam met een grooten troep

van Koopluiden en Laftdieren ( waar
toe voornamelyk de Kerneis dienden) en
aldus te zamen , om te zekerder voor
't geweld der Roovers , of de woede
der wilde Dieren

ken ,

gen.

Wy zien dit Gen. 37: zf. zeer klaar,

daar van een reizend gezelfchap (een

Karatvaan, of Reistroep, by de Oofter-

fche volken genaamt) 't geen fs 28. als

een troep van Midianitifche kooplieden voor-

komt, komende uit Gilead, gefproken,

en van 't welke ook nader daar bygevoegt

word , dat zy met hunne kemelen , die Spece-

ryen, Balfem, en Myrrhe, droegen, naar

Egypten reisden.

Gelyk nu de Oofterlingen in hunne ge-

woonten, drachten of gewaden , en in

hunne

De
koophan-
del hier

uit voort-

gekomen.

Waar
mede , en
hoe die

eerit te

land , en

metKara-
va.inen

begon.

, en andere ongemak-
die fware reizen te konnen afleg-
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hunne Zeden , zeer ftantvaftig , en van

ouds her af tot in deze latere tyden toe

onveranderlyk waren , en nog zyn, alzoo

ziet men in opzigt van dit ftuk , van te

land zoo te reizen, geen gering blyk in

den togt der koningin van Sceba , wan-

neer dieOofterfche vorftin, naar Salomon

reizende, om naar zyne zoo zeer beroemde

wysheid van na by , en in perfoon , te

gaan vernemen , i Reg. 10: 2. ons be-

fchreven word met een zeer [waar heyr

met kemelen , dragende fpeceryen , en zeer

veel gouds , en kofielyk gefleente , naai
-

Je-

rufalem gekomen te zyn.

Hoe veel nuttigheid nu dit dryven van

Koophandel te land van ouds her gaf,

en ook hedendaags nog in 'tOoften, by
de Land - togten der Karawaanen , of

CaffiWs ,
geeft , zoo is het zeker , dat

het uitvinden van de Scheepvaart een

middel geweeft , en nog is , om veel ge-

makkelyker , fpoediger , en met veel

minder koften , de koopwaren van het

eene naar het ander land over te voeren.

>orwie Het oudfte fchip , waar van ik leze,
eerft was &t Arke van Noach , Gen. 6. En

?evon-
jjQewei fce vele volkeren ten model, om
dit gevaarte in het kleen na te maken,
gedient kon hebben , zoo heeft men egter

in veel eeuwen daar na van geen fchepen

het allerminfte vernomen , of gelezen.

Alleen vind ik Gen. 49: 1 3 . van Zebulon

voorzegt : dat hy aan de haven der zee

woonen en aan de haven der fchepen wezen
zou. En Deut. 28: 68. dreigt Mofes het

volk Ifra'èls : dat de Heer hen na Egypten
in fchepen zou doen wederkeeren. Ik vinde

Num. 24: 24. ook iet gemelt , van de

fchepen van den oever van Chittim , die

AfTur plagen zouden. En Judic. y: 37.
fpreekt Debora in haar Lied van Dan , als

van een , die zich in zyn fchepen onthielt

;

mogelyk , om dat men hem van 't land

afgejaagt had ; om welke reden de Athe-
nienzers eens het zelve in den Perfifchen

oorlog deden , en zich op fchepen be-

hielpen.

Wat ook de Heidenen van de oudheid

hunner fchipvaart opgeven mogen , 't is

egter zeker , dat hunne oudfte bewyzen
by 't bouwen der Arke , nog by deze
voorzeggingen , hoe hoog zy daar van
ookfwetzen en opgeven mogen , op verre

na halen konnen.
'

Wat de ftoffe der fchepen betreft , die1 wat
ë
de

3 pen
t

kte.

was niet altyd een en de zelve.

De Arke was van Gopher - hout , van
buiten en binnen wel-bepekt , en drie hon-

den ellen lang, en vyftig breed, en dertig

ellen hoog, en aldus van drie byzondere ver-

diepingen, yder verfcheide kamers hebbende,

voorzien , en, in. opzigt van hare gedaan-

te , niet veel van een kift verfchillende.

Wat dit voor hout was , is niet wel te

zeggen , om dat dit grondwoord nergens
meer, dan Gen. 6: 14. voorkomt.

Indien men de fchriften der Heidenen
naziet , zoo blykt ons , dat zy tot den
fcheeps-bouw zeer veel Pynboomen,
Dennen, Eiken, Elzen, en ook Ceder-
boomen , hoewel meeft de eerfte

, ge-
bruikt hebben. Herodoot zegt lib. II. dat
de vragtfehepen der Egyptenaaren van een
Doorneboom gemaakt wierden.
By Jef. 1 8: 2. leeft men ook van fchepen

van biezen. Strabo lib. III. pag. 280.
fpreektvan fchuitjens der Portugezen van
vellen tot Brutus tyd, na welke zy Ca-
noa's , of uitgeholde fchuitjens uit een
boom

, gebruikten. En by de oude Brit-
ten leze ik , zelf nog in J ulius Caïfars

,

of tot Brutus tyd, van ledere en ook van
teene fchuiten.

Herodoot zegt lib. I. dat de fchepen der
Aflyriers rond , en van leder te zameri
geftelt waren. Ook fpreekt hy lib. III.

van fchuitjens der Indiaanen , die yder uit

een eenig lid van een riet (dat een grove
misflag is) beftonden. Strabo fpreekt
mede veel van ledere fchuiten , door de
Arabiers op 't roode Meir gebruikt ; hoe-
danige Della Falie in zynen tyd nog veel
op den Eufraat in gebruik vond.
Ten bewyze, dat de Ouden den Pyn-

boom hier toe meeft gebruikten , dient
dit , dat zy aan 't fchip dikwils den naam
vmpinus, dat is, eenPynboom, gaven.
Ovidius beveiligt ons feggen in Hypfipi-
le's brief , daar hy haar aldus (prekende
invoert :

Quid mihi cum Minyis , quid cumTritonide
pinu ?

dat is :

Wat had'ik, dwaze, met de Minyerste doen?* eigent*

Ofom wat reden my naPalias * (chip te fpoên? !

yk ftaat
J r Jr er pyn-

Van het Eikenhout , hier toe gebruikt

,

bom'

zegt de zelve Dichter in den brief, van Paris

aan Helena:

Fundatura citas fleSluntur ïobora naves.

dat is:

Men boog het Eikenhout om tot een kiel te

dienen.

Van de Elzenboomen melt Virgilius

in het I. boek Van zyne Landbouw-
gedichten :

'Tune Alnos primum fluvii fenfere cavatos.

dat is :

Toen zag men de Elzen eerft , tot fchepen

uitgeholt

,

De vloeden over al bedekken , en bevaren.

Dat zy ook Dennenhout hier toe ge-

bruikten, toont Ovidius in den brief var)

Enone aan Paris :

Cafa Abies, feclaque trabes , & 3 clajfi

parata
,

Carula curatas accipit unda rates.

A 5
dat
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dat is

:

Men hieuw de Dennen en de balken voor

de vloot
,

Wanneer 't geteerde fchip in 'tbetis zagten

fchoot ,

Van alles toebereid , wel haaft fiond heen

te zeilen.

Wat het Cederenhout betreft, Diodoor

de Siciliaan teekent lib. I pag. 37. van

Sefoftris , dien vermaarden Egyptifchen

koning , die a. m. zpöf. leefde , aan,

dat hy een vaartuig van Cederenhout,

dat twee honderd tagtig cubiten lang

was, maken liet.

Dat ook de Sidoniers hunne fchepen

beide dan eens van Dennen , dan eens van

de Cederen Libanons maakten, zien wy
1 Reg. 9: 11. uit de gifte of 'tgefchenk

van Hiram , ten dien einde aan den ko-

ning Salomon gedaan.

Dit dryvend gevaarte , van de Grieken

N«U£ , van Naw , ik i'loeje
,

genaamt

,

is in zyne volmaaktheid , en verfcheidcn-

heid van foorten , niet op eene reis , ofdoor

eenen en den zelven Man , maai- van tyd

tot tyd by zekere.trappen, en ftukken,

ook door verfcheidene en byzondere per-

foonen, uitgevonden ; alle welke ftukken

gevoeglyk by den anderen te brengen

,

veel tyd, en ryp overleg, vereifchte.

Wie de
PHnius zegt lib. vu. cap. f<S. dat Jafon

byionde- de fchietfehuiten , namaals door Sefoftris

re foorten gebruikt j dat de Erythreërs de Galeijen
van vaar- met xwee riemen , na de Trojaanfche ty-

vonderF" ^en » volgens Demofthenes , en Varro j

heeft. als mede dat de Thafiers de lange over-

dekte fchepen , uitgevonden hebben.

Aminocles (of, zoo anderen hem noemen

,

Amocles ) vond , naai' thucydides meining

,

de Galeijen met drie riemen , en de Co-
rinthiers (hoewel Arifloteles den Cartha-

genienzers die eere geeft) die met vier;

Nifichton die met vyf ; Zénanoras van

Salamis die met zes ; Alexander de Groote

die met twaalf ; Ptolomeus Soter die met
vyfthienj Demetrius, Antigonus zoon,

die met dertig; Ptolomeus Philadelphus die

met veertig , en Ptolomeus Philopator

,

ofTryphon, die metvyftig riemen, uit.

DeFoceèrs, en anderen na hen
,
gebraik-

ten Galeijen met vyftig paar riemen
,
ge-

lyk wy in 't vervolg toonen.

Gyraldus, cap. 3. de re Nautica , meent,
dat de Ouden het fatfoen van een fchip

naar de deelen van een vifch het allereerft

fefchikt, en dat zyde kiel naarden rug,

e voorfteven naar het hoofd , de agter-

fteven of 't roer naar den ftaert , en de

riemen naar de vinnen van de zelve, niet

onaardig uitgedacht hebben.

Herodoot zegt lib: vi. dat Darius lange

Paerdefchepen had , en het leveren der-

zelve aan zekere Griekfche vollieren als

een fchatting opleide.

Men wil ook, dat Hippius, de Ty-
rier , de eerfte vragt - fchuit j dat de

Rhodiers het eerfte jacht , en dat de

Duitfchers allereerft zekere Booten ge-

maakt hebben ; dat ook de Copa ( of zoo
S-trabo lib. ix. pag. 740.
Platea) eerftden riem.

zegt die van
en zyne breedte,

datlcarus, ofCarus, maar, zoo anderen

willen , Dedalus , eerft de zeilen , na de
uitbreiding van de vleugels der vogelen ,

bedagt, en dat de Ouden de zeilen daar-

om ook wel vleugels genaamt hebben ;

waai- o^Virgiliuslib. in. JEneid. doelt,

als hy zegt

:

velorum pandimus alas'.

dat is :

Wy zetten met der haaft der zeilen vleugels by.

Een vondt , dien Diodoor aan ^Eolus , of
Ifis , andere aan die van Platea toefchry-

ven.

Dus vond ook Dedalus den maft , en

fpriet > Pericles , of wel die van Salamis

,

den haak > Pifeus de fnuit van 't fchip j

Tiphys (door 't zien vliegen van een kie-

kendief, en naar 't houden, en fwenken

van zyn ftaert ) het roer ; Anacharfis de

dreggen , en Tyrrhenus eindelyk ook het

anker , na dat men volgens het getui-

genis van Homerus Iliad. 1. of lib. xvi.

voor des zelfs uitvinding fteenen , in de

plaats van ankers ( of , zoo hy 't byna

op 't einde noemt , Boduv s^JLOTOi VYjiïv.

dat is , de vafthoudzelen der fnelle fche-

pen ) gebruikt had.

Op het krom fatfoen van hunne vaar-Form,en

tuigen word veel van de Dichteren gezin- j
eraa

T

fpeelt
,
gelyk wy dat by O-vidius , in den

n
g"

fc]J£

brief van Paris aan Helena , in dezer pen.

voegen zien:

Fundatura eitas fletluntur robora naves>

Tcxitur & coftis panda Carina fuis.

dat is :

Men boog den Eik ten kiel , men maakte

zich befaamt,

Door 't kromme vaartuig haaft te zetten in

'tgeraamt.

En in dien zelven brief zegt hy

:

jiccipit 13 pitlos puppis adunca Deos.

dat is :

Men beeld de Gom afop 't gekromdepaviljoen.

Ook waren zy gewoon den agterfteven

van hunne fchepen te befchilderen , en
met fraay beeldwerk van deze en gene
Dieren te veriieren ,

gelyk wy dat by den
Dichter Virgilius lib. x. verf. 166. zienj

dog hunne Befchermgoden voor al in

fchildery afgebeelt , en zomtyds ook wel
fte'rk vergult , daar op te plaatzen ; waar
op zy zich dan een veel voorfpoediger

reize verbeeldden.

Op
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Op dit vergulden van deze beelden der

Goden doelt de evengemelde Dichter me-

de, als hy vers 71. zegt:

Et aurato fulgebat Apolline puppis-

dat is:

De galde Apollo blonk op 'thakkeberd van

't/chip.

Wy zien dit ook zeer klaar Atlor. 28:

11. alwaar Paulus zegt: En na drie maan-

den voeren wy af in een [chip van Alexan-

drien , dat in V eiland overwintert had,

hebbende tot een teeken , Cafior en Pollux.

Wy zien dit ook by Virgiüus in 'tV.

boek zyner Eneade:

furit immijfis Vulcanm hahenis.

franftra per £5? re-mos&pitlas abjete puppes.

dat is:

't Haakt al in lichten brandy de bank, de

riem, de jï'even,

fFaar op de Goden zicbvertoonden als mar
't leven.

Perftus in zyn vi. Schimpdicht ^s 2p.

van een vriend , die fchipbreuk geleden

had, fprekende, zegt:

Jacet ip/ê in littore , &? una

Jngentes de puppe Dei -—

—

dat is:

Hy zelf legt op de firant : de GoSn, van

d'agterjleven

,

Ook nevens hem

Ovidius doelt hier op mede op verfcheide

plaatzen, en in 'tbyzonder in 't I. boek

van zyn Treurgedichten , in 't 1 . ^s van

zyn ix. Klaagdicht , zeggende

:

Efi mihi, fttqueprecor,flavte tutela Mïnerva,

Navis : & a pifta cajjide nomen habet.

dat is :

Ik heb, en boude een [chip (Minerva hoede

het)

Dat voor zyn naam heeft den gefchilderden

heimet.

Onder de fcheepsfïeraaden der Ouden
vint men ook , flat de voorftevens he-

melsblaauw geverwt waren.

Homerus in 't III. boek van zyn Odyff.

verf. Z99. voert daar Neftor in , fpre-

kende tegen Telemachus van ftsvjê vèccg

xvxyofêogsfovg , of vyf fchepen met he-

melsblaeuwe voorftevens.

Dat men die Godenbeelden ook wel
op de voorftevens had , toont Herodoot

in het III. boek, daar hy, vanVulkaans
beeltenis melt , dat die zeer gelyk was aan

de beeltenis der Goden , die de Feniciers

pataïken noemen , die van gedaante een

Pygmee gelyk zyn , waar mede zy op de
voorftevens der Galeijen pronkten.

In dit zelve boek zegt hy ook , van
de Gezanten der Samiers , die na Sifhos

met een fchrp uit de vloot gingen, dat,

naar 't oud gebruik , alle de fchepen met
vermilioen rood beftreeken waren, dat,

naar allen fchyn, maar op de fchepen van
Samos zien zalj vermits men by Homeer

,

en anderen, zeer veel van fwarte fchepen

leeft.

Dat men ook zelfs in die eerfte tyden,

onder andere fïeraaden der fchepen , de
zelve wel plagt te vergulden, is al mede
klaar by Herodoot lib. vm. te zien, daar

hy zegt, datXerxes aan die vanAbdera,
na dat hy een verbond met hun opgerecht

had , een vergulde Galei fchonk. En
lib. vu. zegt hy, dat Xerxes op een Si-

donifch fchip onder een goud Paviljoen

zat.

Op het Fenicifch fchip , waar mede
Europa, Agenors dochter, en Cadmus
zufter, toen zy met Afterius, Te&amus
zoon, trouwde, vervoert is, was (zoo
men wil ) een ftier afgebeelt , 't geen

verder aanleiding tot de fabel , dat Jupi-

ter haar inde gedaante van een ftierweg-
voerde, gegeven heeft.

De oudfte wyze van vaaren is die ge-

weeft, welke men aan Erythras toefchreef

,

die (zoo men wil) de eerfte uitvond , vlot-

ten van t'zaamgebonden balken te maken

,

en die eerft met goederen , en daar na met
menfehen, op 'troodeMeir te waageil.

Dit blykt 1 Reg. f: p. niet alleen j

maar ook daar uit zeer klaar, dat de
Dichters 't woord ratis , een vlot betee»

kenende , zeer dikwils voor een fchip

gebruiken.

ïibullus zegt 'er af:

Prima ratem ventis credere docla Tyrus.

dat is :

De Tyrier dorft d'eerfte een * fchip op zee

betrouwen.

Het oudfte fchip ftellen zommigendat
Argo geweeft zy , waar mede Jazon om
't gulde Vlies naar Colchos , onder 't be-

ftier van zyn Piloot Tiphys, ging.

Manilius zegt lib: I. daar van

:

<fum nobilis Argo

In aelum fubduila mari auod prima cucurrif.

dat is :

Het edelArgo liep, ten hemel toe verheven,

Eerft door de woefte zee met zyn gekromde

fieven.

En Ovidtus beveiligt dit in 't III. boek
van zyn Treurgedichten , in 't negende

Klaagdicht aldus :

Per non tentatas prima cucurrit aquas.

dat is :

V Is V eerfte door de noitbeploegde zee ge*

raakt.

Catullus fpreekt'er dus van.'

lila rudem curfu prima imbuit Amphitriten.

Dat

Later uit-

vinding

van iche-

pen.

* eigent-

lyk ftaat

'er een

vlet.
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dat is

:

Het edel Argo wijl het eerjl zyn koers te

vinden

Door de ongebaande zee , en V bulderen der

winden.

Seneca, de Treurdichter , zegt van den

Stierman op dit fchip :

Aufus Tiphys pandere vajlo

Carbaja ponto , legesque novas

Scribere ventts.

dat is :

De Jloute Tiphys wijl een middel uit te vinden

Om in de volle zee te zeilen , en de winden ,

Hoe bulderende ook oit te voren , nu de maat

Te zetten , en ook dus te ontduiken al het

quaad.

Diodoor zegt lib. V. dat dit fchip al de

vorige in lengte en toeftel verre te boven

ging. Tiphys een zeer ervaren ftierman

en ftarkundige, was 'er piloot op. Ook
wil men dat Ancseus hier op geweeft zy,

van welken Orpheus aldus zingt

:

Ayxüstt; t' 'ificcXi a-Atufsime; ó« fa ?r«fpi«s

'Ovg«v/«5 «Vfm e'Jojj , xvkKuti Ttenflus.

dat is:

Daar mede is te gelyk Anc£tis ook gekomen ,

Doorwien ''tgejlamte toen zoowel is waar-

genomen.

Zommigen geven de eer, van 't uitvin-

den der fcheepvaart, aan de Trojanen en

Myfiers, toen zy naardeThracièrs over-

voeren, om hen te beoorlogen. Anderen

aan de Samothraciers ; en daar zyn 'er

ook, die de Britten met hun ledere fchui-

ten hier al mede in 't fpel brengen.

Wat de fchepen der Grieken voor den

Trojaanfchen oorlog aangaat , die fchy-

nen , wegens het klein getal der beftier-

ders en varende luiden, maar kleine roei-

vaartuigen geweeft te zyn , die zy, des

noods , ten eerften op den wal konden

halen. Immers Homerus fchryft hun in

'til. boek van zyne Odyjf. in 't ztf fs
maar twintig menfchen tot hun beftier

en uitreeding toe , wanneer hy Telema-

chus aldus Iprekende invoert :

AAA' «ye fui iïoTt <m* Stip xrn flxor' 'irtd^m

'Oi r.% fwi i».9-« Sm tt^futi y.fAdSov.

dat is

:

Wel aan befchikt rt een fchip , en twintig

reisgezellen
j

Die door de zee hun koers en Jlreken met my
Jlellen.

Welk eerfte fs ook in 't iv. boek fs
66$. even eens, in den mond van Anti-

nous, voorkomt. En in 't I. boek van
zyn Odyjf. fpreekt Minerva tegen Tele-
machus van

OOST-INDIEN,
dat is

:

Een fchip van twintig roeigezelkn , als het

bejie.

En , byna in 't einde van dit boek

,

gewaagt hy 'er af , als van een roeivaar-

tuig , dat hy met de zelve van de werf
in zee gehaalt had. Ook zegt hy in

'til. boek van zyn Odyfj': fs 389.

Kou róre vu* &'iv aXao' i'ifwr/, itmta i' (t «ut3

'OsrA' ÉTl'df< T« T{ »ïj£$ iüsG-eAftoi cjnjévo-i».

dat is

:

Toen trok hy V fnelle fchip vajl in den

oceaan
,

En heefteer ook met een de tuigen tot de

fchepen ,

Van banken wel voorzien , vereifcht , om
die te Jlepen

Door zee , ten eerjlen met die mannen in-

gedaan.

Hoedanig hy in 't iv. boek van zyn
Odyjf. vers 77}. ook Antinoüs weder in-

voert , maar van twintig mannen Ipre-

kende , die een fchip in zee trokken.

Uit al 't welke blykt , van hoe geringen

opftel hunne fchepen moeten geweeft zyn.

Men ziet dan mede vers. f71. hoe hy
Menelaus , zoo van verfcheide fchepen,

die zy in zee haalden , en zelf met een

nette befchryving van hunne fcheepstui-

gen , mede dus iprekende , invoert

:

Nïas ftew iranx^uroi igósrcepun in aXx iïïm

,

Ev iï' Wci/f T&ifufia. xa) <S"/« v>ji/<r<» tïtnn'

£» è'l y.a.1 ccvroi Punef iict xAuïVl xajtii^m
,

E2;jJ5 a ityfiivoi 3-oAhjv «Aa mm» /jfTftoij.

dat is

:

De Jchepen bragten we in de Goddelyke zee

Voor al) en richten voort de 'maften op, de

zeilen

Vervaardigen wy , om den oceaan te peilen

Ten eerjlen , en men zat vaft op de ban-

ken ree,

En icler op zyn plaats , om met zyn breede

fpaanen ,

Of riemen , door het fchuim zich haajl een

weg te baanen.

Daar zyn 'er ook , die met Plinius lib:

vu. cap. z6. Danaus , den koning van
Egypten, deeere geven van dat hy, voor
zyn Broeder van daar vlugtende , 't eerfte

fchip uitvond , en daar mede , verzien

met vyf riemen , ook eerft tot Athenen
onder koning Erichton , i f 1 1 . jaaren voor
Chriftus geboorte , aangekomen is.

De Ciïïciers
,

groote Zeeroovers, by WatVoI-

welke zig de Syriers , Cyprioten , Pam- ken door

philiers , en die van den Pontus Euxi-
J}"

n

nus , voegden , waren mede zeer ver- ^m^A
maarde luiden ter zee , tot zoo verre , dat beroemt

zy al mede zich een langen tyd meefters waren,

van de Middelandfche zee , tot aan de

Straat van Gibraltar toe , maakten , en

met hunne vloot , wel duizend fchepen

fterk.
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fterk, meer dan vier hondert Steden (zoo

Plutarchus in Pompejus leven, enJppia-

ms in dat van Mithridates, zegt) inge-

nomen hebben.

Andere geven die van Rhodus deze

eer, die nog voor de Feniciers in Spaan-

jen quamen (zoo zommige willen) en

daardeftadRofes, in Catalonien , bouw-
den. Immers Diodoor toont ons lib. X.

zeer klaar, hoe groot een jalouzy 'ertus-

fchen hen, en de Cretenzen , hier over

was.

Het is zeker , dat beide deze volke-

ren , zoo wegens hunne Zee - kunde , als

ook wegens de ftoute ondernemingen, en

magtige vlooten, by de Ouden geenzins

van de miniten waren.

Daar zyn 'er ook , die van de Bithy-

niers, als wakkere Zee - helden , ontrent

de iEgeifche zee , en voor al van die

van 'teiland Carpathum , met veel lof

fpreken j van welke Horatius lib: I.

Ode 3f. de fortuin aanfprekende

,

zegt:—— té Dominam aquoris

Carpathum pelagus carina

ghiicumque Bithyna lacejjït.

dat is

:

Hy eert u als meeftres der baren,

Die flout met zyn Bithynfche kiel

V Karpaïifch zeenat durft bevaren.

Daar zyn 'er die de Phocenzen ook
roemen, die men wil , dat al vroeg uit

Griekenland in Catalonien quamen , en

daar de fladt Empurias bouwden.

Men vindt weer anderen , die fterk voor

de Cretenzen , en , met Strabo lib: X. ,

voor Minos de II. , die ontrent a. m.
2.fj*o.

leefde, pleiten.

Wy zien dit by Ovidius , in het II.

boek der Vry - konft , alwaar Dedalus

,

vers 36. , van dezen Minos zegt :

Poffidet &? terras , &? pofiïdet aquora Minos.

dat is:

De koning Minos heerfcht te water en te lant.

Strabo getuigt lib: vin. dat de Lacede-

moniers meefters van de zee en 't land in

Lycurgus tyd waren. En roemt lib: ix.

de Athenienzen , als vermaarde Zeehel-

den.

. En Herodoot zegt lib: I. dat die van

Focea de eerfte der Grieken een langduu-

rige fcheepyaart onderftaan , en tefFens

de fteden Adrie, Tyrrene, en Tartafllis

,

ontdekt , en geen fchepen met nebben

,

of voorftevens , maar Galeijen met vyftig

paar riemen, gebruikt hebben.

Andere houden de Cretenzen wel voor
de eerfte uitvinders > maar geven , met
Diodoor , die eer aan Neptunus , die , zoo

hy zegt , ook de eerfte vloot in de Mid-

I. Deel.

delandfche fcee bragt , over welke zyn
vader Saturnus hem tot hoofd geftelt

had.

ïloucydides weer is lib: I. van oordeel

,

dat Minos, buiten alle twift, de eerfte

was, die met een vloot in deMiddeland-
fchezee tevoorfchyn quam, en zich ook
voor een geruime tyd daar van meefter
maakte , na dat de Cariers hem daar in
waren voorgegaan.

Dat de Cretenzen beroemde Zeelieden
waren , blykt aan dat bekende fpreek-
woord : Cretenfts nefcit pelagus , dat is;

V is een Creienzer , m by zou de zee niet

kennen j als wilden zy zeggen , dat dit
met den andere ftreedt , en onmogelyk
was.

De Sarniers moeten mede magtig ter
zee geweeft zyn, alzoo Herodoot lib: in.
Polycrates als een Vorft befchryft , die
hondert Galeijen met vyftig paar riemen ,
en deLesbiers in een fcheeps - ftryd over-
wonnen, had. En elders in dat zelve boek
zegt hy, dat hy de eerfte was , die na
Minos

, getrast heeft over de zee te

heerfchen , en die te bemagtigen.
Hoe vermogende ter zee de Perzianeft

in Darius Hyftafpes en Xerxes tyd al wa-
ren , is uit den zelven Schryver lib: V,
af te nemen , alwaar hy den eerften een
vloot van 200 fchepen , waar mede hy
't eiland Naxos veroverde , en lib: vi.

hem een vloot van 600 fchepen toefchryft j
en voor al zegt hy lib: vu. van den laat-

ften niet alleen , dat hy over den Helle-
fpont een fcheeps -brug van 674 Galeijen
maken Het , maar voegt 'er wyders hy,
dat de Galeijen van Xerxes een getal van
1 207 beliepen , met aanwyzing van alle

de volkeren , die ider hun aandeel daar
toe gelevert hadden. Naderhant zegt
hy , dat Xerxes by Sepias , niet verre

van Thermopylen
,
gekomen , uit Afien

alleen een vloot van. 2707 fchepen by een
gebragt had, bemand met 241400 man,
en ider fchip 200 man ophebbende , be-
halven nog 35200 Peruanen, Meden en
Saxen , van welke 'er 20 op ider fchip,
gelyk 'er ook op ider fchip met fo paar
riemen nog 80 waren , die te zamen
nog 3000 beliepen. Wanneer hy nu zyn
ganfch Water - heir van Afie optelde,
zoo beliep het 2317620 man , behalven
de nafleep der knegten , en der genen die

op de koorn- fchepen waren. Hier by
quam nog een ander Water -heir van
Europa, tot 't welk de Grieken, Thra-
ciers , en d'Eilanden , 120 fchepen,

en met den anderen nog zoo veel volk

verfchaften , dat 't getal van de man-
fchap , die alleen tot zyn vloot behoorde

(zonder de nafleep , die nog wel eens

zoo groot was , 'er by te rekenen) twee
honderd vier en zestig milhoenen , dui-

zend zes honderd en thien man beliep.

B In
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In zyn vi. boek fchryft hy ook de Jo-

niers 2<So Galeijeii ; die van Chios roo

fchepen , ider met 400 man bezet , en in

zyn vm. boek de Athenienzers 180 fche-

pen toe, daar by voegende , datdiegroote

vloot van Xerxes egter door een vloot

der Grieken van 278 fchepen , en voor

al door de dapperheid der Athenienzers

,

verflagen wierdt.

Anderen egter houden de Feniciers voor

dé uitvinders der eerfte fchepen , en voor

de grootfte Zee - helden. Het is daar-

om, datzy by Homerus als tiavtrtxMJTor

dat is, beroemde door hunne fchepen in 'txv.

boek van zyn Odyj?: in 't 414 fs voorko-

men , als hy zegt :

dat is

:

Daar quamen Feniciers , op zee bedreven

mannen.

Sanchoniaton verhaalt by Euzebius lib: I.

pag. 3 f.
de Prapar: Euang: dat Hipfuranius

te Tyrus huizen van riet , biezen , en pa-

pier maakte j en dat tuflehen hem en

zyn broeder Ufbus gefchil gerezen zynde,

Ufbus allereerft beftaan heeft een boot

uit den tronk van een boo.m te hakken,
en daar mede in zee te gaan. En mo-
gelyk is 't op deze grondt , dat 'Tibullus

zegt :

Prima ratem ventis credere doSfa Tyrus.

dat is :

De Tyriër dorji d'eerfte eenfchip op zee be-

trouwen.

Dog fchoon die Dichter hier de Tyriërs
eerlt noemt, zoo komt nogtans die eer,

buiten alle tegenfpraak , Sidon toe,

't geen veel ouder was , gelyk wy op zyn
plaats toonen zullen, welk Sidon echter

in den aanbouw van zyne fchepen by de
Hebreen niet halen kon. Dat de Ty-
riërs de Zeevaart eerft uitvonden, blykt

ook, zoo Vaillant zegt , uit oude Ty-
rifche penningen. En dat Hercules hen
die konft leerde , beveftigt Nonnus Dionyf:

lib: xl. gelyk mede een hunner pennin-

fen , ter eere van hem geflagen , op wel-
en zich een Man in een Galei , met

uitgebreide handen ( waarfchynelyk Her-
cules , dien zy , als de vinder der fcheep-

vaart , op al hunne munten verbeelden)

vertoont.

Onder de oorlogs - toerufting van de
beroemde Semiramis , die in 't jaar dei-

wereld 1816. leefde, komt ons voor een
vloot van twee duizent fchepen , waar
mede zy tegen Staurobates, een koning
van Indien , op de Rivier Indus , met
verlies van duizendt der zelven floeg.

En aangezien deze vorflin veel ouder in

tyd dan Tyrus , of een der voornoemde

uitvinders is , zoo moet men haar , of

de Aflyriers , ontrent de vinding der

fchipvaart , voor alle anderen , door de
Grieken zoo verwaant en ongegrondt op-
gegeven, nog veel nader in rang aan de
Hebreen , en ze wel dus in ordre ftellen

,

dat de Hebreen de alleroudfte , daar aan
de Aflyriers , dan de Feniciers ( fchoon
Euripides in Troad: fs n8. de zeevaart

valfchelyk een 'AiyiJKTCV Ttcufew dat

is , een konfl van Egypten , noemt ) en
dan eerft, zoo Mela lib:\. cap. 12. toont,
de Egyptenaars , uitvinders van fchepen
en de fchipvaart geweeft zyn , en dat,

na alle dezen, dan eerft die opgeblazene
grootfprekers , de Grieken hier ontrent
te pas komen. Dog, om de waarheid te

zeggen , ons blykt ten klaarften niet,

wie men onder de Grieken dan nog den
eerften rang zou moeten geven.

Het zy dan wie onder hen de eerfte En met

uitvinder der fcheepvaart was , 't geen wat

onzeker blyft, dit is zeker, dat zich de[*"Ps"

Ouden in hunne fchipvaart allereerft van net in 't

riemen, en daar na van zeilen , bedient eerft aan-

hebben, leiden.

Homerus toont dit in zyn Odyjf: in 'tvi.

boek fs 2701. van de riemen:

' EtS-ec is viji'v oM/^a/is?Mim«'v «A«y«p<

dat is;

Maar zy bezorgden voorhunfaart gemaakte

fchepen

Het hoofd- touw , bras , en riem , heel

glady en als geflepen.

En van de zeilen fpreekt hy in dat zelve

Werk omftandig in 't v. boek fs 249.
en in 't xv. boek fs 468. Dog voor al

in 't II. boek van zyn Odyjf: 't p fs van
het einde deszelfs :

' E^kov o* Wiet, Xsuxk i'üs-gtirrotiri [SoiZc-it

'EttMifs» ó' ó.isjj.Di (tic-m Ww'

dat is :
-

Men brafl de zeilen om met welgedraeide

braffèn^

Waar op de wind begon in 'tfchoverzeil te

waffchen.

't Is daarom ook dat die Dichter de

Pheaciers , en andere volken , zoo dikwils

,

@lXï]gSTy.ovg of riem- zugtige
,

genegene

om te roejen , noemt. Behalven dat wy
fol: 8. ook dezen Dichter , {prekende

van verfcheide fcheepstuigen der Ou-
den , wegens hunne Maften , zeilen

,

riemen, en roeibanken, aangehaalt heb-

ben , 't geen wy derhalven nier voorby

gaan.

Ovidius 'm 't II. boek zyner Minne-

dichten zegt in 't xi. Dicht

:

Ipfa roges zephyri veniant in lintea pleni

Ipfa tua moveas tttrgida vela manu.

dat
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dat is :

Bid zelf de winden voor uw doeken om hun

zegen.

Help met uw eigen band de zeilen aan 't be-

wegen.

Op een andere plaats fpreekt hy van

die beiden te zamen.

Aura levis gelido pendentia lintea malo

Sufcitat , &? remus eruta canit aqua.

dat is:

Een kleine koelte helpt de zeilen aan V be-

wegen.

Men ziet de zee vol fchuim door V roeren

allerwegen.

Dit komt ook volkomen met Gods
Woord over een , daar men veel van

riemen, en van roejen, leeft. Ezech. 2.7:

6, 8. Zy hebben uw ( Tyrus ) riemen uit

Eiken van Bafan gemaakt. En wat ver-

der : De inwoonders van Sidon en Arvad
waren uwe roejers. Hunne roeibanken wa-
ren van Ivoir , hunne zeilen van geflikte

Egytifche zyde. En Jon. 1: 13. Maar de

mannen roeiden. Waar uit dan mede
blykt, dat men van ouds en riemen , en

zeilen, gebruikte.

Herodoot merkt lib: II. ook aan , dat

de Egyptenaars de kringen, en touwen,
aan de zeilen van binnen ; maar dat an
dere volken die daar van buiten aannaei-

den.

Dit geftel fcheen egter, na zyn eerfte

uitvinding, en fatfoen, veel meer toege-

ruft, om by zagt en ftil weder op deze

of gene rivier te roejen , dan wel om zich

op zee, en in zulk een zichtbaar gevaar,

te begeven.

Dierhalven is het zoo zeer niet te ver-

wonderen , dat veelen onder de Ouden
ien voor niet voordeelig van de zeevaart , en zelfs

met fchrik van den genen , die zich eerft

op zee begaf, fpraken j te meer alzoo zy
vaft ftelden, dat de zee door de Goden
tuflchen de landen ingeworpen was , om
de volkeren van een te fcheiden, zoo dat

zy 't varen ter zee , als een ftoute en ftraf-

bare overtreding der gefielde grenspalen

,

en als een veragting van hun wil, aanmerk-
ten, en geloofden dat daarom de eerfte

overtreder door hen fwaar zou geftraft zyn.

Seneca in zyn Medea Acl: II. zegt hier van

:

Audax nimium , quï freta primus

Rate tam fragili perfida rupit
,

Terrasque Juas pofl terga videns,

Animam levibus credidit auris 5

Dubioque fecans tsquora curfa

Potuit tenui fidere ligno ,

Inter <vita mortisque vias

Nimium gracili limite duclo.

dat is :

Hy was te ftout die eerfl de baaren

Dorft met een brooze kiel bevaren ,

iichrik

Ier Ou-

En afgefleken van de ree

Grootmoedig zich begaf op zee
,

Betrouwende op de lichte winden

,

Om dus het geen hy zocht te vinden.

Dus waagde hy {o ftout bedryff)

Op een onzekre hoop zyn lyf,

Op een klein perk hem voorgefchreven

Omzwervent tujfchen dood en leven.

Hierom zeide Anacharfis , gehoort

hebbende , dat een fcheeps - plank maar
de dikte van vier vingeren had , niet on-

gegrond : dat die gene , die ter zee voer

,

ook maar zoo veel vingeren van zyn dood

was. Ja hy twyffelde of zulk een leefde.

Diogenes Laërtius lib: I. en Bias , een
der zeven Griekfche Wyzen , rekenden
zulken nog onder de levenden nog onder
de dooden. Waarom ook de voor-

noemde Scytifche Wygeer
,

gevraagt,

of 'er meer levenden, dan dooden, wa-
ren, wederom vroeg : onder wat foorte

men de zeevarende luiden ftelde. En nader

gevraagt zynde , wat fchepen de befte

waren , gaf tot antwoord : die op hefi

drooge gehaalt zyn 5 om te toonen , dat hy
allerlei varen voor zeer gevaarlyk hieldt

}

gelyk ook 't woord gevaar en gevaarlyk ,

van dien fchrik en vrees voor het varen

fchynt afkomftig te zyn. Zy hielden de
zee in opzigtvan 't land immers zoover-
fchrikkelyk als een ftiefmoeder in opzigt

van een eigene moeder.

Zeer kragtig is de uitdrukking van

Juvenalis in zyn xii. Schimpdicht, aar-

dig op dat eerfte zeggen van Anacharfis

flaande:

I nunc , &? ventis vitam committe , dolato

Confifus ligno , digitis a morte remotus

Quatuor , aut feptem , fi fit latifiïma tada.

dat is:

Gaa heen dan, en betrouw uw allerlieffte leven

Aan de uitgeholde kiel, en aan den barren

wind,
O ! dwaas , pas zynde maar ( hoe komt

gy zoo verblind?)

Vier vzng'ren van de dood, of, op zyn breedfte ,

zeven.

Oppianus lib: I. 'aa<*t" fs 3ƒ4.

il ttottoi 05 s-farijos 'oym aha; ïvgciTo wied

JEit èv a&caa-rat tic, itre^üs-XT int rit air,p

Ta?.fü;£is irgajiioc, ivrtvj-XTo xt/jtus srff^o-aei"

dat is :

O /vrienden, d''eerfte, die de fcheepvaar*

heeft gevonden

Om 't nat te klieven, 'tzy hy is eenmenfch

geweeft

,

Het zy (wie weet het ? ) een onfterffelykegeeft,

Was ftout, dat hy zich zulk eenftuk heeft

onderwonden.

By Homerus fpreekt Alcinous in 'tvrtr.

boek van zyn Odyjf: fs 1 36. aldus van de

zee.

B T CvytL»
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Atfyci Tl B-vl^iveti, il xtti ft«A« jc«£T£gos s\iy.

dat is

:

'k Vind niets zoo boos , om zelf een fterk man

af te matten

,

Als wel de zee , waar by het ergft niet is

te fchatten.

Horatius zegt in 't derde gedicht van

zyn eerfte boek :

UU robur, &? as triplex

Circa peclus erat
,

qui fragilem truci

Commifit pelago ratem

Primus , nee timuit pracipitem Africum

Decertantem Aquilonibus ,

Nee triftes Hyadas , nee rabiem Noti.

dat is, naar de vertalinge van J: de Dekker

,

Hy had voorwaar de borft welftyf

En met driedubbel ftaal beftagen

,

Die eerfi met brooze planken r
t lyf

Op felle zee beftont te wagen -,

En zag noch V buldren noch het flaan

Van Wefter tegen Noorderbuien

,

Noch droeve regenftarren aan,

Noch dolle fiormen uit den Zuyen.

Niet min nadrukkelyk leeft men by

Ovidius m 't II. boek van zyn Minnedich-

ten in 't elfde dicht.

Navita follicitus (3 venlos horret iniquos

Et prope tam lethum ,
quam prope cernit

aquam.

dat is:

De fchipper ziet de zee, in "'t gieren van de

winden

Niet nader dan de dood , gereedt hem te

verftinden.

Zekere Alexis zegt by Stobaus Serm.

XIX.

Quisquis navigat, aut infanire , aut mori

cupere, aut mendicus ejfe videtur.

dat is :

Dat hy , die vaart , of dol, offlervensgc-

zint , of arm is.

Waar op ook de woorden van Plautus

in Rudente flaan

:

S$ui homo fe miferum (3 mendicum volet

,

Neptuno

Se credat , atque atatem fuam.

dat is

:

Die arm en elendig wil leven

,

Moet zich in 'tgevaar van de zee begeven.

En elders zegt de zelve

:

Negotiï qui volet fibi vim comparare , navim

13 muiierem hac duo comparato

:

dat is:

Die zich van veel zwarigheid wil zien om-

Moet maar omzien naar twee dingen ,

Eenfchip namelyk en een wyf.

Propertius lib: ra. Eleg: vu.

Ventorum eft quodcumque paras , haud ulla

Carina

Confenuit , fallit portus 13 ipfe fidem.

dat is:

Het hoort den winden toe, al 't geen gywilt

bejagen.

Geloofme vry ,
geen fchip wert immer oud

van dagen.

Schoonge in de haven zyt , gy vint geen

vafte trou.

Callimachus en Lucretius hielden de

zee voor zeer vermakelyk , dog van land

befchouwt zynde. Hier op flaan de

woorden van Horatius in zyn I. boek en

tweede brief.

Tarnen illic vivere vellem

Oblitusque meorum , oblivifcendus &? illh

Neptunum proeul e terra fpeüare furentem.

dat is

:

Veel liever zag ik daar myn leven afgefleten,

Vergetende de myne, en zelfvan hun vergeten

,

Om van het land geruft de zee te mogen zien.

En lib: II. Ode 13. zegt hy

:

Navita Bofphorum
Panus perhorrefcit.

dat is:

De zeeman fchrikt , enyft, voor 't woeden

van de zee.

Cato zeide, zoo Plutarchus in zyn le-

ven verhaalt , dat hem niets meer be-

rouwde , dan deze drie dingen , dat hy

een vrouw geheimen had vertrouwt , dat hem
een dag vrugteloos ontfnapt was , en dat hy

te water ging , daar hy te land komen kon.

Terentius in Hecyra Aft: 3 . fc 4. roemt
dien gelukkig , die noit op zee geweeft is.

En Strabo zegt lib: vir. pag: ffi. uit Plato

lib: de Republ. dat men de zee, als leer-

meeftrefle van ondeugd en godloosheid,

vlieden moet.

Men ziet dit in zyn volle kragt ook
in de verfèn van Pojidippus , door Athc-

naus in zyn iv. boek en 13 cap. aldus

uitgedrukt

:

'O f/dj TEvrXiVKlst; h&tt 'oügctxiv y.tt%ai ,

dat is :

Geen onheil zag hy , die de zee noit heeft

bevaren ;

Een lyfgevecht is mingevaarlyk dan de baaren,

Virgilius fpreekt daarom lib: I. Gcorg:

van de zee als van een hoofdftof die niet

te vertrouwen is.

Et quando infidum remis impellere marmor.

dat is:

Wanneer men met den riem de ontrouwe

baaren flaat.

Pari-
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Euripides noemt zulk eenen die t'huis,

en buiten de zeevaart blyven kan
,

ge-

lukkig ; en Antiphanes zei , dat het beter

'was, te land arm, ah op zee ryk te zyn.

Een wys Man, zegt zeker Wysgeer,

moeft zich noit aan de gevaaren der zee

betrouwen,

e zoo Ja dit ging by veelen der Ouden zoo

jot ven-e, dat zyden fcheepsbouw vervloek»
is, dat

ten> Propertins zegt lib: I.
den J °

^en Ah ! pereat quicunque rates & vela paravit
vmder pr

-

mus
}

£j> invito gurgite fecit opes.

art ver- dat is :

'

Vervloekt zy hy die eerfi den zeevloedt heeft

bevaren ,

Om tegen dank der zee veel rykdom te vergaren.

Ovidius zegt in 't II. boek der Minne-

dichten , in 't elfde dicht :

Sero refpicitur tellus uhi fune foluto

Currït in immenfum panda carina falum.

dat is :

Men ziet te laat na ''t land , als 't touw is

losgeraakt j

En als de kromme kielde diepte vajlgemaakt.

Horatius zege in zyn I. boek en derde

gezang:

Ghiem mortis timuit gradum ,

6)ui ficcis oculis monftra natantia

,

6)uï vidit mare turgidum, et

Infantes fcopulos Acroceraunia?

- Nequicquam Deus abfeidit

Prudens oceano dijfociabili

'terras , ft tarnen impia

Non tangenda rates tranfiliunt vada.

dat is , volgens den boven gemelden J.

de Dekker

:

Wat fiervens ivyze ofjlag van doot

Vermogt dien ftoutaart te verbazen
,

Die V zeegedrogt zoo ivreet als groot

En V meer door ftormen opgeblazen

,

En die fteenrotzen onbeducht

En zonder tranen dorfi aanfehowwen ,

Die langs Epierfchen boort, berucht

Door ramp, den kielen ftaan te fchowwen?

Vergeefs vergeefs heeft God beftaan

Des aartryks fchoot aan alle zyên

Te fchiften met den oceaan,

En wyszelyk van een te fnyen

;

Nadien de volken niet te vreên

Met eige palen , andre hoeken

,

Als Godveragters , over zeen

En zorgelyke zanden zoeken.

iejl_ Met dit dus toegetakelde vaartuig,

1 1 dicht zich ten deelen van zeilen en riemen
de bedienende , begaven zy zich niet

verre in zee , maar roeiden , of zeilden

alleen langs den wal, over al de ftranden

in 't gezigt houdende > en als zy zich al

eenigzins in zee begaven , zeilden zy op
deze en gene ftarren , of lieten eenige

medegenomene landvogels vliegen , om
uit der zelver vlugt het land te ontdek-
ken.

De Ouden hadden kennisvan de twaalfEn, daar

Zodiacx- of Dierkrings - teekenen , en wat ^ge-

buiten de zelve kenden zy ook nog eenige
raakt

.

Noorder- en Zuiderftarren. zeMenzy
De Noordelyke zyn : de Slang , de op eenige

kleine Beer, Cefeus , Caffiopéa , de Swaan
,

jj

arren,

de Gier, de Knieier, de Noorderkroon
, kenden.

Arctophylax, de groote Beer, de Wa-'
genaar, Perieus , Andromeda , Delta,
Pegafus, 't Peerdshoofd , de Dolfyn, de
Pyl , de Arend , Aritinous , de Slange-

temmer, Berenice's hairlok, Aróturus,
't Geitje , de Bokjens , enz.

De Zuidelyke Starren , hen bekent,
waren deze : de Walvifch , Orion , de
Hond, de Slang, de Schenkkan, de Ra-
ven, Chiron, de Wolf, de Altaar, de
Zuiderkroon , de Vifch , de Eridanus of
de Po , de Haas , de groote Hond,
'tfchip Argo, en de Planeeten.

Van welke Starren men veel in de
werken van Ovidius , en voor al in zy-

nen Almanach, leeft.

Zy fpraken veel vanCaftor en Pollux,

die zy, zoo Strabo lib: I. pag. 85. zegt,

als Zorggoden der zeelieden aanmerkten

,

en die zy met Horatius lib: I. Ode 3. Lu~
cida Syüera , dat is , heldere of heilzame

geftarnten noemden ; vaftftellende , dar.

,

als zy die of wel eenige lichte vlammetjes

in de lucht zagen , het dan mooi weer
worden zou.

Ook was 't zevengeftarnte by hen be-

kent. De Grieken noemden het ^Xsiaè'sg

een woord , afkomftig van 7rAfw ik vare ;

en begrepen onder dien naam de zeven

dochters van Atlas : Maja, Electxa, Tay-
geta , Aftenope, Merope, Halcyone,

en Celaeno , welke zy verdichtten onder

de Starren geplaatft te zyn.

Anders komen die ook wel voor met
den naam van Vergilite , of Atlantides , in

welke laatfte betrekking Virgilius lib: I.

Georg. zegt:

Ante tibi Eo<e Atlantides abfeondantur ,

Gnofftaque ardentis decidat ftella corona.

dat is:

Eerft moet de zevenftar in V ooften nederdalen,

En Ariadnes kroon haar glanjfen onderhalen.

Xy floegen dit geftarnte in den voortyd

gade , om dan by deszelfs opkomen en

verfchyning hunne vaart aan te vangen

}

vermits zy gewoon waren den I4deu Sep-

tember de fchepen opdroog te halen, en

na dien tyd , dog voor al na den n den

November ( zoo P/inius en Vegetius lib:

xiv. cap. 39. zegt) om geen vaaren meer

te denken, en tot den if
den Mey, of,

zoo andere willen maar tot den ioden Maart

toe de zee , buiten de kolommen van

B 3
Her-
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Hercules , voor onbevaarbaar te houden

;

omdat naden n de" November Orion
of Ar&urus opquam , een noordelyk en
zeer winderig geftarnte , ontrent den

ftaart van den Beer } daar beneven , om
dat men dan lange nachten , vreezelyke

ftormwinden
,
groote duifternis , koude

,

en meer andere ongemakken , had. Ja
Zulk een ; wie 't dan ook was , die voor

den if den Mai in zee fteken dorft , hiel-

den zy voor eenen waaghals, 't geen wel
eens door deze en gene kooplieden voor

zig zelven , maar noit met eenige goede-

ren van den Staat ,
gefchieddej doch voor

al was men niet gewoon zoo vroeg Sol-

daten , of andere menfchen , die men
overvoeren moert, op zee te wagen.

De ftar van Venus , of de avondftar,

die ook de morgenftar is , diende de Zee-

luiden mede in 't ftellen van hunne koer-

fen , waarom zy die Godin ook aanba-

den.

Zy fpraken ook van de Hyades , die

goede zufters van Hyantes , den welken
de Grieken verdicht hebben , dat door
een leeuwin verfcheurt, en van haar be-

weent is $ en dat zy daarom uit medely-

den ten hemel verheven zyn > zy werden
Hyades of het regengeftarnte genaamt,
een woord afkomftig van ygjy huein , re-

genen. De naamen dezer zeven zufters

,

al mede Atlas dochters , waren : Ambro-
fie, Endore, Phefïle, Coronis, Polixe,

Phazo en Thyene.
Ovidius befchryftze ons lik V. in zyn

Almanach als zeven ftarren , die gemeen-
lyk met regen opquamen :

Ore micant fauri feptem radianüa Jl/immis

Sydera^ quas Hyadas Grajus ab imbrevocat.

dat is , na Hoogvliets vertalinge

,

De heldre ftierkop firaalt met zeven flonker-

Uchten
,

De Griekfche zeeman noemt , om dat zy re-

gen flichten

Hen ook het buigejlamte.

Homerus Wad. boek xvn. ]|$-s 485".

fpreekt mede van de ftarren des hemels

,

door Vulkaan op Achilles fchild gebragt

,

en telt daar onder de Pleiades , de Hya-
des en Orion , die anders ook wel de

groote Beer, of de Wagen genaamt, en
als een gantfche vergadering van Starren

befchreven wordt , daar by voegende , dat

zy noit in zee daalen en altyd boven den

gezichteinder of horizont blyven.

'ApicjovS-', 311 x.m <tft«!«v iirtitJwu jucAhw»,

Ht' ÜvtS ^((pcrai , kui t' aflmct. imntVH'

dat is :

Orion , Hyades , de Pleiades , de wagen
,

Van anderen de beer genaamt , die zich

daar wendt ,

Daar op Orionpaften noit haarftarre ment

Beneden onze kim , om weder op te dagen.

En in 'txxn. boek fsij. zegt hyvan
den Hond van Orion , of de nondftar,

en meer andere , dus

:

——- AféyXoi ce ai uvytci

<1>£ïi»ovt«i xoA/W* fi.iT a^ao-i miiTii Kfiotyu.

O» re xvv aptono? eVixAiis-iv xxXiüti'

dat is :

Haar fchitterende glans tn 't midden van
den nacht

Vertoonde zich alom , begon vaft door te breken

Door al de Jlarren heen , by welke vergeleken

Men haar Orions hond wel eer te noemen

plagt.

Voornamelyk egter zeilden de Ouden
op den kleinen , en den grooten Beer*
dog op den eerften vooral de Feniciers.

Dit beveiligt Ovidius lib: II. in zyn Al-
manach :

Effe duas ArBos , quarum Cynofura petatur

Sydoniis, Helicen Graja carina notet.

dat is:

Wie merkte , dat 'er in den hemel Beeren

waren ,

De kleine Noorderbecr , waar op V Sido-

nifch volk

Zyn Jlreek zet , daar de Griek wel in

dien naren kolk

Plagt op den grooten Beer geruft daar heen te

vaaren.

Nog nader toont hy dit in zyn xvir.

Heldinnenbrief, daar Leander van die

beiden zegt :

Nee fequar aut Helicen , aut
, qua Tyrus

utitur, Arclon.

dat is

:

Geen groote of kleine Beer zal mynen koers

beftieren.

En Virgilius in 't I. boek zyner Land-
bouwgedichten zegt fs 204. over de
ftarren fprekende :

Preeterea tam funt Arbluri fydera nobis

Htedorumque diesfervandi^& lucidus Anguis.

dat is,, na Vondels vertalinge,

Noch ftaat ons op geftarnte , en V hemels loop

en wetten
,

De Bokken en den Beer en heldre Slang te

letten.

Het ontdekken van den kleinen Beer

(van de Grieken, cynofura , dat is , de

ftaart van den Hond genaamt , ter oorzaak

dat de zeven ftarren , die dit geftarnte

uitmaaken , het fatfoen van een ftaart,

die zich even eens, als die van een hond,

verheft , uitleveren ) fchryft Theon aan

Thales toe.

Zy diende den Ouden zeer lang , en het

is te verwonderen , dat Homerus , die in

't jaar
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Aratus, een oud Dichter, zegt mede,
van dien Beer, met die betrekking,

't jaar der wereld jo-jtf. leefde , wel van

den grooten, maar niets van den kleinen

Beer meldt.

Hygimis zegt , dat men den kleinen Beer

de Fenicifche ftar noemde , om dat Thales

de Fenicië'r die eerft aanwees , en 't ge-

bruik 'er van aan anderen leerde j dog an-

deren meinen , dat hy zoo genaarat wierdt

,

om dat de Feniciers voornamelyk op dit

geftarnte hunnen koers fielden , en fich

ook eerft , en voor alle anderen daar van

bedient hebben.

Dit beveftigt Callimachus , wanneer hy
getuigt , dat dit geftarnte de Feniciers

eerft in Griekenland bragt.

Hac quoquePhtenicesfreti lata <equorafulcant.

dat is:

Hier op verftaat zich ook de-Femcier op zee.

Van den grootenBeer zegt 'fhem'm zyne
aanmerkingen over de Phaenomena vaa
Aratus, dat die eerft doorNauplius ont-

dekt is } hoewel Sophocles by Achilles

Tatius de ontdekking van deze ftar , en

den ondergang van deHondftar, aan Pa-

lamedes toefchryft.

TWEEDE HOOFDSTUK.
DE oud/Ie ftarkundigen der Ouden. Welker kennis, by ftorm of onweer, den zeemm

weinig hielp. Verfcheide volkeren hebben op de zeevaart toegelegt. Uitvoeriger

bewys daar van. Slaven- en Droguenhandel de oudfte koophandel. En daar na de

handel in Koper en Yzer. Waar door de Sidoniërs van ouds beroemt waren. Gelyk

ook wegens andere waaren en konften. De lyriers mede door den koophandel en zeevaart

vermaart. Volkplantingen der Sidoniërs. Die derTjrïtrs van meer belang, menig-

vuldiger en verder in beftek. V Geen in V breede getoont wordt. Dog niet minder die

van Karthago.

adfte

un-

i der

:n.
HOe de Ouden aan deze kennis der

geftarnten quamen , en wie by
hen de eerfte ftarkundige was

,

dftar over is men het niet eens.

De oudfte ftarkundigen, daarde Grie-

ken van fpreken , zyn geweeft die twee

vermaarde broeders , Atlas en Prometheus

,

Mozes tydgenooten.

Vanden eerften verdichten zy, dat hy

den hemel op zyn fchouderen droeg.

Ovidius zegt 'er in 't V. boek van zyn

Almanach van :

Nondttm ftabat Atlas humeros oneratus

olympo.

dat is:

De hemel fteunde toen op Atlas fchouders niet.

Homerus fpreekt ook van dezen Atlas in

'tl. boek van zyn Odyff: fs f8. in dezen

opzigte zeer nadrukkelyk hem noemende :

----- ArPiavTa ÖAoopgonov 05 re 3-ct?utfF>js

Mesx^oïSj ü.1 yuïav Te y.ect tigcaiov <cfdpt$ t^HTS*

dat is:

Dien Atlas , die veelwift , en in den oceaan

De diepten kende , en ook gewoon was te on-

derfchraagen

De lange Zuilen^die dengrooten hemel dragen ,

En de aarde , die hy heeft op zynefchouders

ftaan.

Ook fpreekt'er Virgïïms lïb: vi. JEneid.

jfo 794. (
gelyk wy in 't vervolg elders

toonen) zeer klaar van. Dog het is zeker
,

dathy, die zich in Mauritanien onthielt

,

op dien berg (die naar hem nog 't Atlan-
tüch gebergte, gelyk ook de Spaanfche
zee , daar ontrent nog , de Atlantifche

genaamt wordt) als een groot Starkun-
dige den loop des hemels , en de bewe-
ging der bekende ftarren , met zulken
ernft, en infpanning der zinnen, waar-'

genomen heeft , dat hy als den gantfehen
hemel fcheen op zich te laden. Na dezen
Atlas noemden de Ouden de Hefperides

(zekere eilanden in de Atlantifche zee , by
zommigen voor de Zoute , dog waarfchy-
nelyker voor de Canarifche eilanden ge-
houden) Atlas boogaard , die gulde vrug-
ten droeg ; waar op Ovidius in 't iv. boek
der Herlchepping in de 17 Fabel, aldus

zinfpeelt

:

Arborete frondes , auro radiante nitentes,

Ex auro ramos, ex auro poma ferebant

.

dat is:

Men zag hier bladen aan "'tgeboomte ingulde-

hoven,

Ook boomgaarden , die hem het gouden ooft

belooven.

Even zoo is 't ook met zyn broeder

Prometheus gelegen , die verdicht is aan

denbergCaucafusvaftgehegttezyn, ter-

wyl zyn hert van een gier verfcheurt wort

,

waar door de Ouden niet anders te kennen

gaven , dan dat hy mede als een groot

Star-
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Starkenner op dien berg den loop der Har-

ren metzulken neerftigheid enmfpanning

van al zyn kragten en zinnen waarnam,

dat hydaar niet af te fcheiden was , zoo-

danig dat zyn hert als aan dien berg fcheen

vaft genagelt te zyn , en -hy door de

zucht tot het navorfchen van de beweging

dezer hemelfche lichaamen , als verfcheurt

te werden.

Aangezien hy nu door zyne onahchei-

delyke gehegtheid aan deze liefhebbery

der ftarkunde ongemeen veel licht voor

zich zelven , en voor zyne tydgenoten

kreeg , zoo verziende men al verder,

dat hy den Goden het vuur van den hemel

ontftolen , en 't zelve op de aarde gebragt

,

ofwel, dat hy op den raad vanMineiva

den hemel beklommen, en 't vuur van de

raderen van den zonnewagen ontleent

heeft ; al 't welke niet anders dan zyne

gevonde ftarkunde op 't kragtigfte uit-

drukken wil.

Deze twee liaan als de oudfte Starkun-

digen by de Ouden bekent, welker leef-

tyd ontrent het jaar der wereld 245-z voor-

komt.
Dat zy nogtans de eerfte waren (hoewel

Ckmens de Alexandryner van Atlas zegt

,

dat hy die konft in Lybien eerft uitvondt)

is niet waarfchynelyk. Men zou daar

ook Eolus mogen byvoegen, die als een

f
root Starkenner, uit de beweging van

et fwerk de winden voorzeide. De Ba-

biloniers en Chaldeën , waren van ouds

her boven alle andere volkeren voor groote

Starkundigen vermaart.

Zoroaftres, Ofthanes , en de verdere

Magi ofWyzen der Perzen,pronken mede

met dien zelven naam, en hoewel de Ba-

biloniersveel op dezen Zoroaftres (eigent-

' lyk Zaraduft genaamt) en op Ofthanes

roemen , en hen als de eerfteuitvinders van

die konft opgeven , zoo is dit vry meer

tot lof der Perzen , dan wel van hun die-

nende , alzoo deze een Perziaen , en de

eerfte eenBa&riaan, en geenzins eenBa-

biloniër, geweeft is.

Onder de oude Starkundigen munt mede
uit Nicepfos , koning van Sait ( dat het

lagerdeel van Egypten was ) van welken
Paulims by Aufonius zegt :

Quiaue Magos docuit myfleria vana Nicepfos.

dat is:

Nicepfos die wel eer V verborgene den wyzen ,

Schoonydel , als iet groots gewoon was aan te

pryzen.

Hy ftelde te werk alles 't geen Mercu-
rius de 1 . en zde eertyds uitgevonden , en

in de vertrekken en kooren der Tempels
tot dien tyd toe verborgen gehouden had-

den , en men wil , dat hy van de Starkunde
openbare leflen zelf aan de Magi van Ba-
bel, ofeigentlyk aan die van Perzien

,
ge-

f
even heeft, voor zoo verre alle zyn boe-
en en fchriften over de Starkunde , ten

tyde dat Cambyfes Egypten beoorlogde,

door dien vorft na Perzien vervoert zyn ,

en dat die aan hen een groot licht in die

kunft toegebragt hebben.

Strabo geeft de lof der ftarkunde voor

allen , en alleen aan de Feniciers.

Jofephus zegt lib: I. cap. 7. Antia:Jndaic:

dat Abraham , die in 'tjaar der weereld

zozo. leefde, niet alleen een groot Star-

kundige geweeft is 3 maar dat hy die konft

ook aan anderen , en wel eerft by de
Chaldeën , en later aan die van Egypten
voortgeleert heeft. Door hem , zegt hy,
cap. 7. zyn die wetenfehappen (te weten de
Tel- en Starkunde) van de Chaldeën tot

de Egyptenaar

s

, en van hen tot de Grieken
,

overgegaan.

Indien dit waar is, zoo ziet men niet

alleen, dat hy in tyd veel ouder is , dan
alle de gemelde Uitvinders ; maar ook dat

zoo wel de Chaldeën , als de Feniciers, en
Egyptenaars , die konft alle aan hem dank
te weten hebben.

Het is waarfchynlyk , dat , gelyk de
Hebreen de oudfte fcheepsbouwers , zy

alzoo ook de oudfte ftarkundigen zyn.

Immers die Ge», if: f. met aandacht na-

leeft , daar Godt tot Abraham zegt : Ziet

nu op na den hemel , en telt de farren; en
deze en gene plaatzen uitJob (Mofestyd-
genoot ) daar byvoegt , en voornamelyk:

Job 9: p. daar hy van Godt zegt: die den

wagen maakt , den Orion, en het zevenge^

ftarnte, en de binnenkameren van 't zuiden.

Als mede Cap. 38: 31, 32. daar de Heer
totJob fpreekt : Kont gy de lieflykhedeHvan
t zevengejlarnte binden , of de flringen

Orions los maken ? Kont gy den Mazzarotb
voortbrengen in zynen tyd ? en den wagen
met zyne kinderen leiden ?

Die dit alles (zeg ik) met oordeel leeft,

zal ook moeten vaftftellen , dat de He-
breen en de Arabiers , veel eer dan an-

dere volkeren , de ftarren en haren loop ,

waargenomen en gekent hebben.

Na deze fchynen de Babyloniers en
dePerziaanen het naafte te komen, van
welke de Egyptenaars en Grieken nader
licht fchynen bekomen te hebben.

Plinius zegt lib: vi. cap. 37. datBerofus

beeldt een vergulde tong had, omdat hy
(zoo men wil) de Grieken die konft eerft

geleert heeft.

Onder de Egyptenaars heeft ook de
groote koning Sefoftris als een voor-

naam Starkundige uitgemunt. Hy, die

gantfch Afien overwon, bragt een vloot

van vier honderd lange fchepen in 't roode

meir , niet om te handelen ('t geen de
Egyptenaars eerft lang daar na deden)
maar om andere landen te overheerfchen.

Hy doorliep , zegt Strabo elders ,
ganfeh

Ethiopien, over al daar hy zyn overwin-
nende"
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racnde wapenen bragt , niet alleen een ko-

lom oprechtende j maar zoo Eufiathius

meldt, ook nette tafelen van zyne reizen,

en van de ftrekking der overwonnen lan-

den , makende , 't geen zonder grondige

Star- en Landkunde niet wel gcichieden

kon , behalven dat hy daar door ook den

Egvtenaaren verder aanleiding tot die en

andere konften gaf. Immers deze tafelen

zyn lang daar na by de Scythen en Col-

chers (volkeren , die hy ook overwonnen

,

en aan welke hy de zelve medegedeelt had

)

bewaart gevonden , zoo Herodoot lib: II.

cap. 104. getuigt.

Zoodanige Ailronomifche tafelen heeft

ook Democritus (zoo Diogenes Laërtius lib:

ix. zegt ) die in 't jaar der weereld 3490.
leefde , allereerft voor verfcheide jaaren

,

met aanwyzing van deEclypfen, en van

de op- en ondergang der Starren,gemaakt

;

waar na dan de oudfte waarnemingen dei-

Grieken ontrent de beweging der Starren

,

die van Callijihenes , Ariftoteles leerling

,

zyn , die de zelve op zyn bevel van Babel
na Griekenland overzont , en van welke
Hipparchus , die groote Starkundige , die

in 't jaar der weereld 3790. leefde , en
meer andere na hem , zig met veel vrugt
bedient hebben.

'tVelker
Gelyk nu de Ouden alleen kennis van

kennis , deze weinige ftarren , en daar door ter zee

by -fterm weinig zekerheid in 't {tellen van hunne
of on- koerfen gehad hebben , vermits zy

(
ge-

^.g^'an

en
lyk wy hier na breeder toonen zullen)

niet de minfte kennis van 't kompas had-

den , zoo kan men zeer licht begrypen

,

in hoe groot een gevaar, en van hoe bil-

lykevreeze zy zich bezet gevonden heb-
ben, alszy, voornamelyk door ftorm en
duifter weer , wat van den wal afgeraakt

,

die van hun nog bekende Harren niet meer
zagen, en dus op Gods genade , onder het

gebulder der woedende winden , en ten

hemel flygende golven , met de uiterfte

onzekerheid en angft , zonder eens te we-
ten , waar zy belanden zouden , maai-

he-

nen dreven.

Deze groote onzekerheid in het zeilen

de volke- of roejen ter zee , en al dit zidderen en be-
ren heb- ven voor de zeevaart en' 't bulderen dei-

ze"™^ win<^en
> waar van menby de Ouden leeft

,

toegelegt.
heeft egter niet konnen beletten , dat ver-

fcheide volkeren zich daar toe gezet, het

geheel en al op de zeevaart aangelegt,

zich daar door zeer beroemt , en hun
vaderland , zoo door den koophandel,
die zy fterk daar by voortzetteden , als

door 't ontdekken en veroveren van veel

landen , blbejent en magtig gemaakt heb-
ben.

Die van den ftam Sebulon , Gen. 49: 1 3

.

vermits die zich aan de haven der zee ont-

hielden, gelyk ook die vin Dan enAfer,
"Judic:^: 17. Die zich op hunnefchepen ont-

hielden, fchynen my toe, van de oudfte

zee- en koopluiden geweeft te zyn.
I. Deel.

Zeeraan

weinig

hielp.

Verfchei-

Zommige houdende Cretenzen voor de
oudfte endeftoutfte zeehelden, endatzy
daar door het meefterfchap van de Mid-
delandfche zee een geruimen tyd gehad
hebben.

Dat de Foccnzers , die men wil dat Mar-
feille bouwden , en voor al ook de Athe-
nienzers , mede magtig ter zee geweeft
zyn , is af te nemen van hunne vloot van
378 fchepen , welke die van Xerxes by
Artemifium vcrfloeg: En tegen die van
Sparta bragten zy'er over de 400 in zee.

Van ouds waren ook de Tyrrheners ter Uirvoeri-

zee vermaart, waarvan de gantfche Ita-gerbewys

lifche zee na hen de Tyrrheenfche ge- daar van -

naamt is.

De Liburni,een volk van Ulyrien,'t geen
Jonien en veel eilanden in de Egeifche zee
veroverde , hebben zich daar door mede
beroemt gemaakt , en zelf ook een zeker
maakzel van fchepen na hen Liburnic<e ge-
naamt, nagelaten.

Die van Rhodus waren mede op de
zeevaart byzonder afgeregt , en hadden in
de Middeïandfche zee een grootén naam
verkregen ; gelyk ook die van Taphos

,

van welken Homerus in het I. boek van
zyn Odyjf: fs iiz. als van wakkere zee-
helden fpreekt, als hy daar van Mentes,
Anchialus zoon zegt :

dat is

:

'k Ben Mentes , en de zoon vaifhen , die

word genaamt

Anchialus , een vorft in kennis uitgelezen
,

'£ Gebie met oppermagt de Tapbiers
, geprezen

Om hunnen vaarlujt , en voor anderen be-

faamt*

Dus roemde hy$ als ervarene zeekun-
digen ook zeer dikwils de Pheaciers , die

hy in 'txin. boek van zyn OdyJJ'. fs 30^
niet alleen in 't gemein (^ody^sg ótyccuoi ,

dat is , de doorlugtige of beroemde Phea-
ciers noemt (gelyk hy die ^s iyo. ook We-
gens hunne fchoone fchepen pryft) maar
van welke hy dan eens in zyn V. boek in

\\t<\fs. en in 'txui.boek fs 39. als van

<$>txfyy.ecro-L tpiAygëTfioig , deriemzugtige

(dat is , de tot de zeevaart geneigde) Phe-
aciers, dan weer eens inzynviii.boek^s

1 89. en elders van hen fpreekt als van de

dat is:

Pheaciers ,
gewoon den langen riem ter zee

Te voeren , en beroemt de zeevaart wel te

kennen.

In zyn vi.boek fsijz. en 273. fpreekt

hyvande zelve, als van luiden die groote

kennis hadden van maften , riemen en

't geen verder tot de fchepen behoort ; be-

halven dat hy ia dit zelve vni. boek fs 14c.

C Al-
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Alcinous tegen Ulyffes van hen (prekende 1

als vYjvah aglCTTCï dat is,de befte in hunne

fchepen of icheepvaart , invoert , als hy

hen roemt als mannen , die alle anderen

overtroffen yawiïfy in de zeevaart ofzee-

kunde. In 'tin. boek fs 281. roemt hy

ook eenen Phrontis , als een zeer ervaren

zeeman.

<t>fl>VT!» «WTS^/JtiV , OS t^MVVTO $JA' *&(*>*#*

dat is:

Hem , die voel eer het roer van V vaar-

tuig ^ voel bezeilt ,

Plagt in zyn floute vttijl weergadeloos te

roeren ;

Dien Phrontis , die de vlag zeeghaftig plagt

voeren

Ver boven al , wat oit de gronden heeft

gepeilt.

Maar gelyk de Feniciers in hunnen bloei

alle volkeren der aarde in de kennis der

Reken- Starkunde en fcheepvaart, verre

te boven gingen , alzoo hebben zy ook

alle andere volkeren in het voortzetten

van den koophandel , en dus mede in het

ontdekken, veroveren, en voor al in het

bevolken van vreemde landen, zeer verre

overtroffen , vermits het beftek van alle

anderen zich gemeenelyk binnen , en dat

der Feniciers zich verre buiten de Mid-

delam

Slaven- Vol^
en Dro- handel van flaven, dat is van geroofde of

derde"
1" verarmde menfchen, en van reukwerken,

oudfte fpeceryen en diergelyke goederen , de

koophan- oudfte koophandel te zyn.
^el- Gen. 17: 12. leze ik al, van gekogten

met den gelde in Abrahams huisgezin.

Dat dit by andere volkeren van ouds en

mede in de volgende tyden bekent was,

ziet men klaar Gen. 37. daar de Ifmaè'liten

of Midianiten, met droguen naar Egyp-
ten reizende , Jofeph van zyne broeders

koopen , (volgens Rubens raad , alleen tot

Jofephs behoudenis, gegeven) en kort daar

aan weder aan Potiphar. verkoopen. Al-

waar de oudheid van den handel zoo met
flaven als met droguen en reukwerken
der Oofterlingen blykt.

Dus quamen zommigen door armoede

,

anderen alsJofeph door gewelt, en ande-

ren door veroveringen te land by voorval

van oorlog ; maar ook veelen door Roovers

ter zee , tot flaverny te vervallen.

Homerus zegt daarom in het xiv.boek

van zyn Odyff. fs Z96. dat het eerfte am-
bagt der menfchen het zeerooven was.

In het ui. boek van zyn Odyff. fsji.
zegt Neftor met betrekking hier op

:

Cl \ttioi , t'ms £S"£ iróS-sv irteiS' üypa xiXtvïrct

'Om ti Xqirï.en iiréig' «A» Tt'y' i.).ó&»7cn*

idAe zee uitftrekte.

o^ns de oüdfte bewyzen fchynt de

dat is

:

Wat zyt gy tog voor Hén , myn vrienden- en

gezellen ,

Vanvoaar komt gy tog hier zoo hopen uit

der zee ?

Is V om den handel ook , ofdwaalt gy van

de ree,

Gelyk de roovers doen , die andre menfchen

quellen ?

En in 't 1 o 3 . ^s van 't zelve boek zegt hy

:

il <pik' iic'a fc' iwnto-its iityef 'm tv itceita

&;y.a «vitAu.uev ftttos ac-%1701 itf a%xieJv

HjK5£ 'oo-u $vv v^fciv (V yjipittotct irovrov

ntetyntvq x«A« teilS'' —
dat is:

Myn vriend , die my weer aan de rampen

doet gedenken ,

Die rampen , die wy daar , beroemt door

dapperheit
,

Uitflonden by dat volk , en door Achilgekit

Uitzagen naar den roof,om anderen te krenken-

In zyn xiv. boek van zyn Odyff. fs
287—2P7. fpreekt hy van Eumeüs moeder ,

welke een Fenicier liftig mede naar Feni-

cien, en, naeenjaarverblyf, van daar ter

zee na Libyen vervoerde , om haar daar

tot een hoogen prys te verkoopen

:

Ku£< ii ft' a$ itifcK-/iT\ , xmi «FiTtTov «vo» 'iMnt*

dat is:

Op dat hy my aldaar ten dierften mogt ver-

koopen.

In zyn xv. boek van zyn Odyff. f s 42$ .*

zegt hy van die van Taphos ; ,

*AAA« fi' ümpiru^m rétpioi tojisopis tviofis'

dat is :

De Tafiërs die my als roovers dus vervoerden.

Dus fpreekt Ulyflès in 'txm. boek van

zyn Odyff. fs 272. nog eens van de Feni-

ciers , als van zeeroovers , aldus

:

Avrtx' syatv tTt vyx x.tav (potvt)(.t£i üyeivys

EAAwtf/oj» xóf c-Qiv fLMo£tx.étt Aijïtfie cax.a.'

dat is:

'Ten eerflen , en zoo ras het maar gelegen

quam,
Ben ik in ""tfchip gegaan , en heb met ernjt

gebeden

V Fenicifch volk , beroemt door oppermogenthe-

den,

"'t Geen van den roof, zoo veel hen lujle,

van my nam.

En dat de flaven , ook een gedeelte van

de goederen , die <Je Grieken al van ouds

hadden, endiezy ofdoor hun zeerooven

,

ofook wel in den oorlog , bequamen ,
ge-

weeft zyn
,

' toont deze zelve Dichter klaar

in 't iv. boek van zyn Odyff". fs yzp. al-

waar hy Penelope aldus fprekende invoert

:

AMm t(; èrft/gof coAiov x-aMo-ag yigevra

Ap.a tpiw 'ov fjioi zouke 7ranip £TI ozugoKtisn]

Km: u.11 xï,irov ifjgEi TroXvMtfyiov. —••••-

dat
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Dat eens een knecht met haaft zou roepen ,

op myn laft

,

Den «uden Dolius , mynjlaaf, [die my gegeven

Wiert van myh vader , toen ik ging, om hier

te leven;

Een, die myn thuin bewaart , en op de

hoornen paft.

En in 't iv. boek fs 10. zegt hy van

Menekus , en yan zyn zoons huwelyk

:

O; 01 TjjAu'yijT»; x5«T£«o; ytmo ntyxwivSys

Ek AfA«* --

dat is

:

Zyn zoon , geboren in zyn hoogen ouderdom

Uit eenflavinne , Megapenthes , een der helden

Infterkte zeer beroemt, en weerdig hem te

melden

Gafhy ten huwelyk , 't krooft van Aleclor

,

om
Met haar te paaren.

'thucydides zegt ook dat de Feniciers en

Cariers , gewoon waren op zee te rooven j

dog men moet hier nevens ook weten,

( gelyk de oude Aantekenaar van Homerus
over het 73 en 74 fs van zyn m. boek zeer

wel aanmerkt) dat het zeerooven voor die

van de Griekfche eilanden in die eerfte

tyden niet oneerlyk nog fchandelyk was.

Een zaak die 1'hucydides ook beveiligt

,

hoewel het, nadat hun ftaat nu op vafter

voeten geftelt was, fchande wiert.

Buiten den menfch- of flavenhandel

fchyntde handel inkoper enyzer een van

handel in de oudlle te wezen,
koper en In den koperhandel waren de Feniciers

mede zeer vermaart ; maar aangezien de
Sidoniers, Tyriers en de Karthagenienzen

,

al te zamen Feniciers van oorrpronk wa-
ren , en zy die naam in het gemein droe-

gen , zoo moeten wy , om net en met
orde te fpreken , hier van zeggen , dat

de Sidoniers de oudfte ; dog de Tyriers

en de Karthagenienzen de magtigfte ter

zee, en ook de grootfte , zoo in den koop-
handel , als in 't ontdekken en bevolken
van landen, geweeft zyn.

De Sidoniers waren eigentlyk Chanaa-
niten ; die , fchoon zy ware nazaaten van
Chanaan waren, zig egter noit na hem,
"Chanaaniten > maar na Sidon , Sidoniers

,

en zomtyds ook wel Syriers, Aflyriers , Sy-
rofeniciers , dog meeft Feniciers (een naam
hen van de Grieken, niet gelyk Strabo lib.

I. pag. 76. zegt, na 't roode meir, om
datzy daarvandaan quamén, maar na de
menigte hunner palmboomen gegeven , by
welke (póiv^ phoinix , een palmboom be-

teekent ) noemen lieten.

Waarfchynelyk deeden zy zich zooda-
nig en geen Chanaaniten noemen , om den
vloek , over Chanaan uitgefproken , eenig-
zins uit te wiiTchen , en om den haat,
waar in zy onder dien naam bydelfraèli-

ten waren

.

te ontgaan

;

Ën daar

na de

yzer.

om welken naam
zy hen niet alleen geftadig beoorlogden ;

maai- ook gewoon waren hen , by deze en
gene veroveringen , of te dooden , of tot

flaafagtige dienlten te gebruiken.

Hun voorvader , Chanaan , was een en
de zelve met der Heidenen Mercurius,
den god der kooplieden , die by hen zoo
a Merabus , dat is , van de koopwaren

,

even als hy by hen Canaan , dat ook een

koopman in het Hebreeuwfch beteekent

,

genaamt is j hoedanig het woord Canaan

,

Hof. 11: 6. Ezech. 17. 4. overgezet voor-

komt.
De ftadt Sidon , dus naar Sidon , Cha-

naans oudlle zoon, gelyk wy Gen. 10. zien

,

genaamt , was veel ouder dan Tyrus.
Dit blykt niet alleen uit Homerus, die

niets van Tyrus meldt , en zeer veel van de
Sidoniers, als groote kooplieden en kon-
ilenaars in verfcheide werken , en ook als

groote zeehelden fpreekt ; maar voorna-

melyk uit Gods woord, Jef. zy. i. daar

Tyrus met nadruk Sidons dochter genaamt
en dus later in tyd geflelt word. Jof. 11:8.

komt het ons dok als het groote Sidon
voor , zonder dat men ten dien tyde byna
nog iets van Tyrus leell : want 't geen
ons Jof. 19: ip, 2f . mitsgaders zSam.z^.:

7. Voorkomt, dat moet men niet als een
verhaal van zaaken inJofua's tyd (in wel-
ken Tyrus 'er nog niet was) maar van dien

tyd opnemen en verflaan, in welken die

Schryver , die daar van als van een be-
5

muurde ftadt fpreekt , leefde; waarmede
men Ezech. zó: 4. kan vergelyken. Be-
halven dat ook Strabo lib. xvi. Sidon in

rang voor Tyrus ftelt , en de Sidoniers als

vinders van de Starre- en Rekenkunde
roemt.

Daar zyn'er die meinen dat Sidon , dooi-

den koning van Afcalon verovert zynde,
toen wel van hun is verlaten , maar
dat zy daar op ontrent veertig jaren voor
Troje 's verovering , of 240 jaren voor
den Tempelbouw , of wel in 't midden
van den regeertyd der Richteren , Tyrus
gebouwt hebben.

Dat deze Sidoniers van ouds her koop- Waar
handel in koper dreven , blykt ons by door de

verfcheide bewyzen. Deut. 33: 2f. wert Sldoniérs

van Afer voorzegt, dat hy over yzer en beroemt
S

koper treden zou. waren.

Deze ftam van Afer nu lag niet alleen

naaft aan Sidon ; maar Sidon zelf behoorde
eigentlyk mede onder het deel van dien

ftam , fchoon zy dit noit bezeten , en de
inwoonders (gelyk wyjudic. 1: 31. zien)

noit verdreven hebben.
Homerus roemt de Sidoniers ook wegens

dezen hunnen handel in koper: wantEu-
meus moeder zegt in zyn Odyff. in 'txv.

boek en 397. -^s.

C z dat
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dat is:

'k Ben een Siclonifcbe , na Sidon zoogenaamt
,

V Geen door zyn overvloed van koper is be-

faamt.

Gefyk Dat de Sidoniers ook in 't maken van

ook we-fraaje konftihikken uitftaken toont de
gens an- zelve Dichter in 't iv. boek van zyn Odyjf.
derewaa-^.

s^j of ontrent het midden des boeks

j

kopftea daar "y de Sidoniers pryft over hun ver-

nuft in het maken van een zilvere drink-

kan , dat alle werk van dien aart te boven

ging , en van 't welke Menelaus daar te-

gen Telemachus zegt

:

Xlipev <5*£ £<pütfofius tipus

dat is

:

V Was een gtfchenk wel eer hem door den vorfi

gegeven

Van Sidon , edelvangejlagt en hoog verheven.

Van diergelyken drinkkan van de ver-

nuftige Sidoniers ook gemaakt fpreekt Ho-

merus Iliad: -4-. of boek xxin. pas na de

ftryd van Aiax en UlyfTes.

Dus word ook Sidon over zyn wapen-
handeling , en over des zelfs verftand in

't hout wel en op zyn tyd te kappen, i

Reg. f. 6. en over zyne uitvinding van

't glas, by Plinius lib.-xxxvi. cap. 16. ge-

lyk ook over meer andere dingen
,
gepre-

zen , zeggende , dat Sidon door veel glas-

winkels vermaart , en de uitvindfter van

fpiegels was. Strabo roemt haai
-

in zyn

xvi. boek ook als een ftadt, waai* in het

glaszand , fchoon tuflehen Ptolemais en

Tyrus vallende, alleen gefmolten wierdt.

In opzigtvan hare Starkunde zegt Ovi-

dius in 't in. boek van zyn Almanach :

EJfe duas ArUos-, quarum Cynofurapetatur

Sidoniis

dat is

:

Wie wijl toen van de twee zoo nutbekende

Beeren ,

Waar van de kleine de Sidoniers vooral

Gedient heeft , om den koers te zetten , als

de wal
Niet meer te zien wassen om onheilafte keeren.

Wanneer Menelaus zyne reizen aan

Telemachus verhaalt , zegt hy by Ho-
merus in 't iv. boek van zyn Odyjf. ten be-

wyze, dat de Sidoniers met allerlei vol-

keren handelden:

dat is:

'£ Heb de Ethiopers en Sidoniers gezien ,

De Erembers , en met hen veel andre vreemde

liên.

Van hunne fcheepvaart en koophandel
zegt Dionyfius Phrig: pag. 132.

O' •tfurm ir,ic,TH 'ïxitprwin Sx?uc<rtnif

ïlpunt $ ifiirogius «Mè'ly.oi ift.v7,<rmTo'

dat is

:

Die eerfl metfehepen zich in volle zee begaven^

En om den handel eerfl verzeilden uit de haven.

Immers by Strabo lib. xvi. pag. 1008.

ftaan de Sidoniers als meefters in de grootfle

konften der wereld , en voor al in de Tel-
Star- en Scheepskunde, bekent.

Van hunne fcheepskunde fpreekt Eu~
ripides in zyn Helena, fs 1467. dus:

dat is:

Ofnelbezeilde boot , enfchoon Sidonifch[chip.

En in 't zelve Treurfpel fs 15-47.

/dat is :

V Sidonifchfchip , V bezeilfle , is van de werf
gehaaït.

Hierom was 't wapen of devys der Si-

doniers een Roer, 't geen in hunne gedenk-
penningen (van welke de Heer Reland
twee in 't

3
de deel van zyn Paleflina pag.

10 14. vertoont) klaar te zien is.

Om deze hunne fcheepskunde werden
zy van Homerus in 't xv. boek van zyn
Odyf.fs4.19. N%V(r{y.ï.VTOly dat is, ver-

maard door hunne ichepen, en by Athemeus

BaüwrzoxpatTovvTsg , dat is, magtigen
ter zee, genaamt.

Herodoot zegt in zyn vn. boek van Arte-
mifia, koningin van Carien , dat zy aan
Xerxes vyf fchepen , wel van krygskneg-
ten verzien, en die, naaft de Sidonifche

,
de uitftekenfte waren, verfchafte.

Een weinig verder zegthy, dat Xerxes
genegen zynde om zyn vloot te monfte-
ren, op een Sidonifch fchip klom, en,
onder een goud paviljoen zittende, (een
blyk van de heerlykheid der Sidonifche
fchepen) na yder fchip der vloot vraagde.
En 't zelve getuigt hy daar in dat boek
van hem ook , dat hy , genegen om de
mond van de vliet Peneus te bezichtigen

,

op een Sidonifch fchip klom
, gelyk hy

altyd , als hy iet diereelyks verrichten

wilde ,
gewoon was te doen. Uit al het

welke dan devoortreffelykheidvan de Si-

donifche boven alle andere fchepen in die

tyd , zeer klaar te zien en af te nemen is.

Maar hoe groot en beroemt ook de Si-

doniers door hunnen koophandel , en an-
dere zaakenvan zee- of ftarkunde waren,
fchynen zy egter in allen dezen maar
binnen de Middelandfche zee bepaalt, en
dierhalven van dat wyd beflag nok ge-

weeft te zyn , als naderhand de handel en
de zeevaart der Tyriers en

geworden is.

Dat Tyrus in rang voor Karthago gaat

,

blykt , om dat Karthago een Tyrifche

volkplanting was , en door hen , zoo Ap-
pianus zegt , yo jaren na Trojens verove-

ring

Karthagers
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ring gebouwt is $ 't geen zy pok , by

't zenden van jaarlykze thienden na Tyrus

,

erkenden. Men leeft van haar ook by

Jefaias cap. ty. ï~4- als een zeer oude ftadt.

Dat 'er ook een oud en nieuw Tyrus

geweeft zy , 't eene door Sidon ge-

bouwt , en door Nebucadnezar verwoeft

,

't ander door Agenor gefticht , en door

Alexander den grooten verwoeft, gelyk

Curtius lib. tv. cap. 4. melt, is een zaak

den Geleerden bekent. En deze beide

fchynen in Salmanaffars tyd te gelyk nog
in wezen , en dierhalven 't verval van

't oude geen oorzaak van 't bouwen van

't nieuw Tyrus (gelyk zommigen meinen)

geweeft te zyn. Ook is 't wonder, dat

Homerus, die niet veel ouder danSalma-

nafferwas, egter geen van beide kende.

Dat het oud Tyrus, Sidons dochter,

een ftadt, op den vaften wal gelegen , zeer

magtig ter zee , en in den koophandel was

,

zienwy klaar by Ezechïel in zyn 26 en 27
cap. en Amos 1: 10. uitgedrukt.

Zy handelden , zoo Jofephus lib. I. An-
tiquit. zegt , zeer fterk op 't ooften en

'tweften, op Perfiè'n, Lydien, Arvad,
Javan,Thubal,Meiéch, Togarma, Dedan

,

Syrien (en voor al op Damascus) op Dan

,

op Arabien , Saba, Raema, Kedar , Haran

,

Canne en Eden.

De Waaren , waar in zy handelden,

waren goud , zilver , tin, loot, koper, paar-

den, wagens, harnaflen en alle ammunitie

van oorlog. Zy handelden ook in ivoir

,

ebbenhout en robynen , en voor al in dat

vermaart en tweemaal geverwt Tyrifch

purper , in tapyten , in zyde , cryftal, tarw

,

honich, maftich, wyn, in koftelyke wolle

,

yzerwerk, kaffia, kalmus , fyn laken, fchaa-

pen,rammen,bokken, in allerlei fpeceryen ,

in geflikte lakenen , in edele gefteenten

,

peerlen, in allerlei koftelyke kleederen , die

in cederen kiften bewaart,en zoo ter markt
gebracht wierden. Ezech. 27. Behalven

dat zy ook fterk in vifch handelden.

Hier door wierden zy zeer trots en moe-
dig, zoo dat hunne kooplieden vorften,

en hunne kramers de heerlykfte in den

lande wierden. Jef. 23: 8.

Hunne riemen maakten zy van de eiken

van Bafan, en de roeibanken bekleedden

zy met ivoir , hunne fchepen pronkten met
geflikte Egyptifche zeilen , en de dekze-

len met hemelsblaêu en purper uit de eilan-

den van Elifa. Ezech. 27: 6", 7. waardoor
hun koning zoo trots werdt, dathy, zyn
hert verheffende, zeide : Ik ben God , en

ik zitte in den throon Gods , midden op de zee.

Hier op fpeelde ook zelfde naam van
Hercules, zynde een Fenicifch woord, met
een Griekfchen uitgang (gelyk men in de

fchoolen fpreekt) aangevult, 't geen, zoo
veel Geleerden willen, niet anders , dan een

koopman of handelaar beteekende. Tot
al dezen koophandel was de ftadt uitne-

ment wel gelegen , als zynde aan de in-
gangen , en met hare landpaalen , in 't mid-
den der zee , alwaar zy met hare verhevene
huizen, enhooge torens, praalde, waar
van Ezech . cap. 24: 4. fpreekt, en waar op
ook Propertius lib. I. Elcg. 8. zinfpeelt :

Utque maris vajlum profpeclet Turribus
<equor

,

Prima ratem ventis credere docla tyrus.

dat is :

Het trotze Tyrus dat het eerft de zee dorjt

bouwen
,

Kan van zyn torens ''t nat der woefte zee be*

fchouwen.

Deze ftadt was wel de dochter van Si-
don , maar nu tot zulk een trotsheid ge-
komen , dat zy haai- eigen moeder niet
meer kende, zoodanig dat de Sidoniers,
en die van Arvad, nu hareroejers gewor-'
den waren. Ezech. 27: 8.

Men moet echter niet oordeelen , dat
die fcheepsampten by hen zoo veragtelyk
waren, als ze nu wel zyn: wantte -wyzen
in Tyrus agten het een eere , hare [chippers
te zyn. Ezech. 27: 8. Waarom ook dit

aangehaalde alleen maai- dient , om tetoo-
nen , dat de Sidoniers toen hare onderdaa-
nen waren.

Indien wy nu verder 't oog op de bui-
tenlandze ontdekkingen en veroveringen
van deze en gene vreemde geweften , zoo
der Sidoniers , als voor al ook van de Ty-
riers , flaan , zoo moeten wy zekerlyk over
hunne ftoute ondernemingen ter zee , én
hunnen grooten handel in allerlei waaren ,
daar op gevolgt, verbaaft ftaan.

De oudftë volkplanting der Feniciers , Volk-
en wel (zoo 't ons toefchynt) van de Sido- plantin-

niers (alzoo Tyrus in die tyd nog niet be- Sen 4er

kent was) is die van Kadmus , naar Thebe SldoIuers'

in Baïotien geweeft.

Ovidius zegt in 't iv. boek van zyn Her-
fchepping, fs f71.
Num facer Uk mea trajetlus cufpide ferpens ,
Cadmus ait, fuetit turn, cum Sidoneprofelius ,

Vipereosfparfiperhumum novafemina dentes?

dat is , naar Vondels uitbreiding

:

Toen [prak helt Kadmus y zou de nyt

Van V loreede bronferpent , misfehien een*

godt gewyt ,

Dat ik in ballingfchap van Sidon weergedre-

ven,

Met myne [peer doorftak, en hechtte , daar

V bleef kleven y
Zou 't zaaien van Vgebit des holdraaks , vol

venyn
,

In iveelige akkerklai , ook eenige oorzaak zyn

Van alle dit verdriet y toen ik van Sidons

paaien

Beotie eerft bezocht , vermoeit van omme-

dwalen.

Herodoot fpreekt lib. IL van dezen Kad-

C 5
mus.
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mus, ter plaats, daar hy van Melampus

,

en van Bacchusdienft , handelt , even eens

,

als of hyeenTyrier geweeft was; dog de

verftandigen houden hem, met meer recht

,

voor een Sidonier. Hy , die een Kanaa-

neer, en wel een van die Gibeoniten (zoo

mytoefchynt) was, diemetjofua behen-

dig vrede gemaakt had , en aldus in 't leven

bleef, bragt ook allereerft de letteren van

Zyn land , en ook veel van zyne landtaal

in Griekenland , en gelyk veel Fenicifche

en Karthagenienzer woorden niet anders

,

dan zuiver Hebreeuwfche , maar een wei-

nig verdraait , waren, alzoo zyn ook veele

der zelve by na geheel en al , zelf nog nu

,

in de Griekfche taal te vinden.

Het eerfte bewyft Hieronymus in zyne

uitlegging over Jer. f: zf. en Augufinus

over Pfalm 1 $6. Men ziet dit ook in het

Fenicifch woord Nachas , dat by beide die

'volkeren (de Hebreen en Feniciers) een

flang beteekent. Wat het Grieks aangaat

,

men ziet dit in 't woord Delphi , dié

vermaarde orakelplaats , van 't Fenicifch

woord Dolphin,een profeet beteekenende

,

felyk dat weder afgeleit is van 't He-
reeuwfch woord 'fn dat druppen , neder-

dalen als druppen , en dus , by gelykenis

,

ook voorzeggen , beteekent.

Wie ziet niet , dat het Griekfch woord

yèSWOt , en 't Latynfch gehenna , de helle

beteekenende, van 't Hebreeuwfch a:rv:i

of 't dalHinmms , afftamt ? Dus word ook

'c woord xctfièlPOl kabeiroi , van 't He-

breeuwfch ~i~> cabar, fwaar, talryk, 70jBuv

python een draak , van jna een kleine jlang ,

"Afiyjg Arees, Mars beteekenende, van cnn

baras ^bederven , ijfaog heelios , de zon , van

't Hebreeuwfch p *?* gnelion , de verhevene
,

de hooge, en Saturmcs van ihd fathar ^ hy

heeft zich verborgen , even eens als latium

van latere , verborgen zyn , en Janus van

|" jajin ( als of men jainus zeide ) iuyn be-

teekenende, afgeleidt.

Men kan dit ook verder by Plautus in

zyn Paenulus zien, alwaar veel Carthage-

nienzer woorden, die zeer wel na 't He-
breeuwfch gelyken (hoewel met veel on-

derfcheid hier en daar) voorkomen j gelyk

dat Matth. ifr 22. ook te zien is , daar

van een Chanaaneefche vrouw gefproken

word , die Mare. 7: 26. als een Syrofeni-

cifche befchreven is
,
gelyk ook de konin-»

gen vanCanaan, by Jofua gemeldt, van

de lxx. overzetters gemeenlyk fictfftXëïg

Tijg (ZciviXYjg > koningen van Fenicien , ge-

naamt worden ; ja de naam van Hercules

,

die zy als een God eerden , wil men dat

niet anders zy dan het Fenicifche toYKïl

heir-col^ dat is, hy heeft alles verlipht , of
wel , volgens anderen , het Fenicifch haro-

kel , dat men wel zegt , maar even zoo
fterk bewyft , als dat die naam (zoo men
mede uit Ezech. 23. zegt te blyken) een

.koopman beteekent.

Wat is ook hun Melicarthus , Ino 's

zoon , Kadmus neef, anders dan een woord
van 't Hebreeuwfch ^ melech , een ko-

ning , en rvnp kartha, eenftad, tezamen
geftelt , en dat dan niet anders , dan 's ko-

nings ftad beteekenen zou.

De gantfche fabel van Kadmus , en het

verdaan van dien draak of flang , by de
Heidenen verdicht , en by Ovidius in de
pas aangetogen plaats te zien , vint zeer

klaar haren grond in 't Hebreeuwfch of
Syrifch woord ihn hevi, 't geen een flang

bediet , en dus van de Heviten ontleent

fchynt , hoewel hy niet eigentlyk een He-
viet ( te weten van die gene die by den
berg Hermon woonden , en nevens de
Amorrheen van Jofua verflagen zyn) maar
van die foorte was , die van Jofua voor
vreemdelingen aangezien , daar op in

vrede aangenomen , en voor Gibeoniten

gehouden waren. Hy fchynt ook naar

anderer gedagten een vorfl: of nazaat der

Kedmoni , van welke men Gen. if: 17.

leeft , die ontrent den berg Hermon
woonden, geweeft te zyn, en men wil

dat de Grieken van dezen Kedmoni hun-
nen Kadmus, en van den berg Hermon
zyn vrouw, Harmonie, t'zamen geflanfl:

hebben.

Van dezen Kedmoni zegt men , dat ook
de Lacedemoniers afkomftig zyn, en dat

hun naam uit het woord Kedmoni , met
vooraanzetting van een *? of / ( dat dan
Lekedmoni uitbrengt) te zamen geftelt zy,

en dat voor eèn taalkundige de klaare voet-

ftappen van dien naam gemakkelyk daar

uit te ontdekken zyn > behalven dat men
dit volk ook zelf 1 Machab. 12: 21. daar

op roemen hoort.

Procopius lib. II. cap. 10. de bello Vandal.

fpreekt ook van zekere witte marmere
kolommen in 't geweft van het Tingitaans

Mauritanien, of van Tanger, op welke
hy voorgeeft , dat deze woorden in 't Fe-
nicifch uitgehouwen ftonden : Wy zyn

Mooren , die gevlucht zyn voor 't aangezicht

van Jofua , den zoon Nave, des roovers.

En dus zouden dan deze Mooren voor zoo
verre mede als een Sidonifche volkplan-

ting al van dien zelven tyd van Jofua,

nevens dien van Kadmus , als tydgenoo-

ten , moeten werden aangemerkt ; dog ik

vind ganfeh geen grond , om hier iets

van te gelooven , maar wel veele redenen

,

om , zoo myn beftek dit lyden kan , dit

geheel voorgeven te wederleggen.

Auguflinus zegt ook, dat de boeren van

Hippo, in Africa, in zyn tyd gevraagt

zynde, wie zy waren, in 'tPunifch zei-

den , dat zy Chanani waren j maar dat dit

een Sidonifche kolonie, en dat dit zuivere

nazaaten der Canaaniten , die voor Jofua

vlugtten, geweeft zouden zyn, geloove

ik al mede niet , om veel redenen die ik

daar van gevea kan.

Veel
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uitge-Dieder Veel grooter egter en wyder
Tyriers breidt, ookvry beter na te fpeuren, zyn
van meer de volkplantingen der Tyriers geweeft

,

menig- aIzo° die zich den gant{
~

cnen aardbodem

vuldiger over, door hunnen koophandel en fcheep-
en verder vaart , bekent maakten, gaande zelf tot
in beftek.

(,uiten de ftraat van Gibraltar , buiten

welke de Sidoniers ( mynes wetens ) noit

gezeik hebben.

"tGeen in De groote Bochart zegt van hen of van

'tbreede de Feniciers , in zyn Phaleg ,
part. II. lib. I.

getoont cap.z. dat zy Colonien hadden inCypms,
wordt.

Egypten, Cilicien, Pifidien, inCarien,
j

Rhodus, Bithynien, Thracien, Samo-
thracien , en in veel andere eilanden der

Egeifchezee, ook inCreta, in Grieken-

land, Illyricum, Sicilien, Sardinien, in

Spaanjen en Vrankryk ,
ja zelf ook buiten

de ftraat in de CaiTeterides ( zekere eilan-

den in den oceaan gelegen , zoo 't fchynt

of de Vlaamfche , of, zoo anderen wil-

len , de Brittanniiche ) als mede in Thu-
le, Arabien, en tot in dePerzifche zee,

en dat zy vele van de zelve landen ook
eerft ontdekt hebben ;

gelyk zy daar tin

,

lood , huiden , &c. tegen zout , aarde- en

koperwerk ( volgens de oudfte wyze van

te handelen) geruilt hebben , 't geen Strabo

lib. in. dus opgeeft. In 't gemeen zegt

de zelve Schryver vanTyrus lib, xvi. na

Sidon is Tyrus de grootfte en de oudfte

ftadt. En wat verder zegt hy : fchoon

Homerus niets van haar melt , zoo ver-

heffen haar nogtans ten hoogften de volle-

plantingen in Iberien en Libyen, en an-

dere plaatfen, tot buiten de pilaaren van

Hercules gelegen.

Dat Karthago een volkplanting der Ty-
riers was

,
getuigt Virgilius in het eerfte

boek der Eneade

:

Urbs antiqua fuit , Tyrii tenuere coloni ,

Carthago Itaïiam contra.

dat is naar Vondels vertalinge :

Karthage, een oude ftadt , van Tyrus volk

bezeten
,

Legt verre aan d'overzy van V Italiaanfch

gebiet.

Over den tydvan des zelfs bouwing is

by de Geleerden groot verfchil.

Philiftius ftelt die 30 jaaren voor den oorlog

van Trojen , of op 'tjaar der wereld 273 3

.

Patercuhs 6f jaaren voor den bouw
van Romen, of 3133.
Livius 03 jaaren voor den bouw van

Romen, of 3
I0f-

De Tyriers ftichtten deze ftadt , om dat

hun land voor hen te klein was , zoo

men wil
, 430 jaaren na den bouw van

Tyrus.

Herodootzegilib.il. van hen of van de

Feniciers, dat zy de ftadt Thafus (mo-
gelyk de zelve , die al in Homerus tyd

zoo beroemt was , hoewel hy van geen

't roode

genaamt

Tyrus rept) gebouwt hebben , toen zy
trokken om Europe te ontdekken.
Zy hebben ook een volkplanting van

grooten naam te Gades in Spaanjen , of te

Tharfïs (anders by de Ouden ook Taites-
fus en Bsetis genaamt ) gehad. Die ftadt

was in Andalullen gelegen , dog (zoo uit

Herodoot lib. I. blykt) alvoorens door de
Foceërs ontdekt , en wel op dien tyd , dat

daar een koning Argontonius ,120 jaaren
oud, regeerde.

Strabo zegt lib. 111. pag. 267. dat Tar-
teflus tuflchen de twee monden van de
Rivier de Baetis (anders ook wel Qua-
dalquivir genaamt) legt.

Claudiaan en hy
,

plaatfen die aan den
voet van den berg Calpe in Spaanjen , al-

waar het aan den eenen hoek der ftraat van
Gibraltar gelegen is.

Verfcheide Geleerden meinen, dat de
Tyriers eerft uit AfTyrien na 't roode Meir
afgezakt zynde, zig van daar naar Gades
ot Cadix begaven. Hoewel Jujiinus lib.

xliv. cap.
f. dit een kolonie derKartha-

genienzers (dog zeer qualyk) noemt. Ja
Strabo getuigt lib. I. datzy, naar

*'

Meir, Feniciers , of Roode,
wierden.

Ook wordt by de Geleerden van een
driederlei Tarteflus gefproken. Te weten ,

vanTarteflus, evengemelt, 't gene, zoo
Bochart in den laatft aangehaalde plaats

zegt, de Feniciers niet bouwden ; maar
daar reets vonden.

Ten anderen , dat gene 't welk zy zelfs

bouwden, en Carteia of Tarifa genaamt
werdt , lag dicht by Calpe en maar 7 a
800 ftadien daar af , of by de kolom-
men van Hercules , tuflchen Calpe enBel-
lone. En dan was 'er nog een derde

Tarteflus , Gader of ( zoo Strabo zegt

)

Erythia genaamt, welke twee laatfte de

Tyriers , volgens Bocharts gedagten
, ge-

bouwt hebben.

Uit de overblyfzelen van Saïluftius zien

wy klaar , dat Gades of Gaddir , een Fe-

nicifche naam is , afkomftig van 't He-
breeuwfeh woord tü gadar, dat omhei-
nen, gelyk ru geder, een heining betee-

kent > en dat de Tyriers dien naam aan

Tarteflus gaven , omdat het rondom dooi-

de Rievier de Bastis befpoelt en omheint
wierdt j gelyk gaddir , in hun taal , een

heining of fchutting , beteekent.

Hierom zegt Rufus Avienus , in zyne

wereldbefchryving

:

Pisnus quippe locum Gadir vocat undique

feptum.

dat is:

In '/ Punifcb noemt men een omheinde plaats

Gadir.

Het zelve getuigt ook Plinius lib. v.

cap. 19. waar uit ons toefchynt , dat zy

aldaar
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aldaar maar ecnTharfis ofGadcs gefïicht

hebben, waar aanzy nogtans vërfcheiden

iuamen gaven.

Naar dit Gadcs heeft de Tyrifche Her-

cules een tocht gedaan , endaar, zoomen
voorgeeft , twee kolommen opgericht,

buiten welke de oude zeehelden zig niet

in den openbaaren oceaan , of de Atlan-

tifclic zee , dorften begeven. Anderen

houden de bergen Calpe en Abyla ofhunne

toppen , dog weer anderen eenige eylan-

djes, vooraan inden mond der itraat van

Gibraltar , voor deze kolommen.

Anderen plaatzen deze kolommen in

zekeren Tc npel , dien hy daar bouwde

,

van koper , in welken hy als een Godt

gedient wierd , over welken men wil , dat

JuliusCxfar traanen geitort zou hebben,

om dat Alexander de Groote , nog maar

3 }
jaaren oud zynde , de gantfche wereld

al overwonnen , en hy nog zoo weinig in

zyn leven verricht hadj dog van deze ko-

lommen van Hercules , by Pindarus de

poorten van Gades genaamt ,
gelyk ook

van die fontein , of van die twee put-

ten aldaar in zynen Tempel , werden ook

veel verdichtzelen , die wy maai- voorby

gaan, opgegeven.

Jofephus zegt lib. vin. cap. z. Antiquit.

ofwel in een Fragment van Fenicien , door

Menander vertaalt , dat koning Hiram

,

Abibalus zoon, allereerft voor nem, ter

gedagtenis van deze zyne onderneming

,

een ftatue of beeltenis , te Tyrus opgericht

heeft} en zommigen zyn van oordeel, dat

de eerfte inwoonders van Spaanjen, Ibe-

rien en Libyen , Feniciers geweeit zyn.

Daar beneven teekent hy ook , tot nader

beveiliging van de groote fcheepvaart der

Tyriers, hier aan , dat die van Gades groote

fchepen in zee zonden.

En anderen voegen hier nog by , dat

deze Hercules een groot ftarkundige, en

daar na ook Aftrochiton genaamt gewedt
zynde, den Tyriers groot licht in hunne

zeevaart , en buitenlandfche togten zou
gegeven hebben.

Thyrrhenus, de zoon van Atys, bragt

een volkplanting van Tyriers naar Toica-

nen, die na hem naderhand Thyrrheners

genaamt zyn.

Strabo fpreckt lib. ui. pag. 282. ook van

Abdera , als van een Fenicifch gebouw.
Van hunne volkplantingen , zelf tot in

Iberien, om den koophandel uitgeflrekt,

melt Appianus lib. xvi. de Bello Hifpan:

pag. 448. ook Diodorus, gelyk wy aan-

ftonts zullen zien.

Dus waren ook Leptis , Utica en Tabra-

ca, fteden die zy gebouwt hadden. Utica

,

zoo Plinius lib. xvi. cap. 40. zegt
, 348

jaaren voor den bouw van Romen , of
ontrent den leeftyd van Samuë'1 , of wel
ontrent Heli 's einde > en aldus, zooFel-
lejus Paterculus wil, niet lang na het bou-
wen van Gades.

tl!

Van Tabraca en Leptis , melt Silius

Italicus lib. lil. fs 2f6\

Tabraca turn Tyrium "vulgus , turn Sarraque

Leptis.

dat is:

Het Tyrifch Tabraca , en ook V Sarraanfche * HetSfr

* Leptis.
raan

[
ch »

r of het

Ifulorus lib. xvn. en Origmes voegen daar -T
y »

Hippo by , zoo doet Augujlinus, die daar de «tzelve

laatite Biflchop was , en Salluflius in zyncn bywoord,

Jugurthynfchen oorlog ook Adymetum
, ^

70°

dat door Solinus mede beveiligt word.
JarTeens

Dat zy hunne volkplantingen in Ski- Tyrus, en

Hen hadden, blykt uit Thucydides lib. vi. dan eens

in 't begin

:

!«/• daar
°

, < , , men dan
Slxtvv 01 xeci Qo.vixff xtft xaTUi fui n.t 2<x£?u«v,

*t woord
axpart int Tv, SaAcércij aïrcXx/iitTis , x«i t<t imxiifitvu Sjr.

svrihu. , ifiiropltti 'i*tx.H ris irfiti t«s Tixt>.uf

:

raanfeh

dat is: Yan af"

ftammen,
De Feniciers bewoonden gantfeh Sicilicnen voort-

rondom , hebbende uitjlekende hoofden in zee ,
komen

en ontrent de kleine eilanden , om hunnen koop- | ' S6*

handel met de Siciliaanen ingenomen. wierd.

Door deze Feniciers verftaan zommigen
die van Karthago. Wel is waar, dat de

Karthagers langen tyd meefters van de

ftranden van Sicihen geween: zyn , al-

waar zy op den top van den berg Eryx een

Tempel ter eere van Venus Erycina ge-
bouwt hadden , die zy daar ook (zoo Po-
lybius lib. I. en Mela getuigt) yverig dien-

den j maar het is den Geleerden bekent

,

dat de Karthagers in 't gemein door
naaukeurige Schryvers van de Feniciers

onderfcheiden worden , hoewel het waar
is, dat zy nu en dan wel met den naam
van Feniciers (gelyk dat by Pindarus

,

Pyth: I. fs 138— 142. en Nem. 9: 6j.
als mede by Theocritus , IdylUxvi. fs j6.
te zien is) voorkomen.

Immers , wanneer Thucidydes van de
Karthagers fpreekt , zal hy hen door-
gaans met de naam van y.agyyjiïóvuri Kar-

thagenienzen , van andere Feniciers on-
dericheiden.

Van hunne koloniën in Malta fpreekt

Diodorus Sic: lib. v. cap. 12. pag. 280 en
294. En opmerkelyk is 't geen hy in

het zelve boek en in 't 36 hoofdlluk pag.

297. in opzigt van verfcheide volkplan-
tingen van hun zegt

:

Ot tfcrnxts om t?$ TotctvTvs IfATrosla.^ Ixt ttoPsjv

^«fients %povw avfylFU , ünoixtcv; woAAa? asr£»£lAorv

t«; uit £15 Zixiï.tav , x«< t«s trmtyyeii TtfiTij vijj-s;

,

t«s $i it% trfi Af/Bc/V xai' "Zxpdit* *«< ilUglcu'

dat is:

De Feniciers, door dezen koophandel ecu

langen tyd ryker geworden zynde , hebben veel

volkplantingen verzonden , zommige wel naar
Sicilien , en de naburige eilanden ; maar an-

dere naar Libyen, Sardinien en Iberien.

Die maar een weinig in Godts woord
bek-
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belezen is, dien kan niet onbekent zyn,

dat de Tyriers , ten tyde van koning Hi-

ram, Salomons tydgenoot , na Ofir (waar

over \vy in 't vei-volg nader fpreken ) en

dierhalven 'zeer verre buiten de ftraat van

Gibraltar, hoewel zy hunnen koers der-

waarts uit de roode zee aanftelden ,. ge-

zeilt zyn, waarin hy buiten twyffel juift

de eerfte niet geweeft , maai- zeer waar^

fchynelyk. van andere Tyriers al lang te

voren, voorgegaan is.

Die het vjiie
- hoofdftuk van Ezechïel

maar aandagtig naleeft, zal, zoo uit de

waaren , als uit de vergelegene landen en

volken ,.. daar aangehaalt , klaar genoeg

zien, hoeverre zy zich door den handel

en zeevaart uitgebreidt , en hoe grooten

vermogen en opperheerfchappy zy door

die beide verkregen hadden. Plinius zegt

lib. vi. cap.zö. -dat zy hunne waaren van

Taprobane te Berenice , aan de roode zee

,

bragten j waar over wy hier na breeder

handelen.

jftïftoteks.zegtvza. hen in een Traktaat

•nsgl Scaifjuxtn'uv omnjerydwv' dat 1S •>

va*,de wonderlyk gehoorde zaaken, fol. f78.

Ts5 irpóms Tav cpomxm isri Tctpr/ic-trov Ktevs-uvr.cci,

teytTai tofsto» apyligtm mTtCpppTiruirSat , éA«mi<

* dit **> aAAo» yeévnxoy piirov * êtrttyccyovTas , as rs

Bioet fujxfTi ïxe" ^W^«< > !**>?£ iir!&%«*$ca vm apyv-

lairav eov , «AA' mayxourdïriia a?r<wrA£oyT«s lx. Tav TOTrav ,

ïyn. t« T£ «AA* %ó.na üpyv'gx- 'ol% ip^ano , xxtutxi-

véc-xtrSta , xai $i xm t«5 üyxie«5 5r*=-«S. dat is
f

Men zegt, dat de eerfte Feniciers, na dat

zy naar. Tartejfus gevaren waren , zoo groot

'een kragt 'van zilver voor olie , en andere

zeewaaren verruilt hebben, dat hunne fche-

pen alles, niet laden nog voeren konden, zoo

dat zy tegen hun vertrek hun ankers zelfs,.

en andere, dingen , by hen gebruikelyk ,
ger

noodzaakt waren van zilver te maken.

En dit komt met den ouden Dichter,

Stefichorus , by Strabo lib. ui. pag. zzi.

overeen , daar hy zegt : TapTtfOVOV Tïo-

ray,ov naga -KYiydg ditëtgovotq aptvgo-

filt&US' dat is : Fan 2~artejus rivier , by

de groote bronnen met zilvere aderen.

Door dezen handel waren zy zoo ver-

mogende geworden, dat zy by veele ten

dien opzichte als onwinbaar befchreven

wierden.

E11 dit was de reden ook , waarom zy

(volgens JHerodoot lib. II. cap. Ho.) wei-

gerden, aan Sèlbftris ,.
dien bverftroomer

van een groot deel' van Afia en Africa,

de fchatting , die hy hen opgelegt had,

op te brengen. j •

•

De zelve Schryver zegt in zyn Melpo-

•mene , of lib. iv. Dat zy uit het roede

meir naar de Zuidzee van Africa zeilden

,

en dat zy dan, daar te land getreden zyn-

de , hunne fchepen op den wal haalden

,

verwagtende over al daar zy quamen den

oegft eerft in, en dat zy dan alom 'tkoorn

Afgemaait hebbende, weer van daar voe-

l D E E l.

ren j na verloop van twee jaaren de fte-

vens weder na de Straat wendden , en in

't derde jaar eerft weder t'huis quamen.
Dionyfius Perieg: fs 741 . zegt van hunne

fcheepvaart, handel en ftarrekunde;

'O; irparot r/ietc-tv ijttgtiroUT» deeAÓWjjf

ftpaTot ó' èpirogiecs aXi&ivtis è/^r^xvja

K«( |3«5uy a|«va>y Urpay srÓAoy itypxFFiiutTa,

dat is:

Die 't eerft zig op de zee begaven met ge-

vaar
,

En V allereerft ook het verhandelen van
waaren

(V Geen zich zoo wyd en breet van ouds her

in 'tbevaaren

Der zee heeft' uitgebreid) bedachten, en

te gaar

Den loop der fiarren door hun naarftig zoe-

ken vonden

Waar opzy 'tftoutftemet beleid zich onder-

isuonden.

Ook melden Curtius lih.tv.cap. 4. (en
Strabo lib. xvi. pag. 870'.) dat, waar zy
ten anker quamen, zy 't land onder zich

bragten (dog men moet weten, , dat hy
en Juftinus , alleen van 't nieuwe Tyrus
fpreeken) ja, wat landen zy bevoeren ,

zoo waren zy gewoon die genen , die zy
ontdekten hen hier in té willen navolgen ,

in zee te verdrinken, om die vaart voor
zich alleen te behouden , gelyk Sirabo dit

ook van de CafTeterides lib. xvh. pag. 16f.
zegt. • '

Daarom noemt 'Thucydides'hsn ^aTOtt
of roovers (te weten ter zee) 't geen in - •

die eerfte tyden, gelyk wy bevorens ge-
toont hebben, geen fchande was.

Herodoot geeft hen lib. iv. de eere, dat

zy Africa allereerft omgezeilt hebben

,

't geen ik voor even zoo hoog opgeven
aanneme , als 't zeggen van Plinius lib. II.

cap. 67. van Hanno , dat hy de Spaanfche

zee tot aan het roode meir omvoer, een
zaak , die wy hier na toonen zullen , zelf

v

uit het aangeteekende by Hanno , op verre

na zoo breed niet eens te blyken.

Hoe groote zeehelden nu de Tyriers Dog meC
boven alle volkeren der aarde waren, zoo minder

meinen wy echter, dat die van Karthago die van

nog immers zoo ftout ter zee geweeft zyn ,
Karthago.

en dat zy nog al meer ontdekkingen , dan
deeze, gedaan hebben, volgens 't gene
Plinius , Strabo en Mela getuigen , en gelyk

wy dat nader uit den beroemden tocht

van Hanno , den Carthagenienzer , zullen

doen blyken. Ja men meint dat de Fe-

niciers , of eigentlyk de Tyriers , die van

Andaluzien wat hard gevallen hebbende,

hen tot zulken opftand bewogen , dat deze

hen te fterk geworden zynde , zy zich ge-

noodzaakt vonden eerft de Athenienzers ;

dog die ook te zwak zynde , daar na de

Karthagenienzen ter hulp te roepen, die

hen met een vloot quamen ontzetten j dog

D 't land
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't land zoo aangenaam vonden, dat zy'er

ook de Tyriers uitdreven , waar na zy

Gades vermeefterden, en daar veel lieden

en fterkten , onder andere ook Carthagena

of nieuw Carthago , op de grenzen van

Murcia , gelyk ook Barcelona, door Arnil-

car Barra ontrent 300 jaaren voor Chriftus

geboorte, bouwden.
Indien men Herodoot in zyn Melpomene

gelooven mag , hebben de Feniciers

groote tochten buiten 's lands gedaan, en

veel fteden in 't Weften van Africa by
dien tocht van Hanno gebouwt , zoo Scy-

lax, die onder Darius Hyftafpes leefde,

beveiligt.

Uit su dit ter nedergeftelde blykt dan

klaar , dat gelyk de koophandel en de
zeevaart de twee grootfte zenuwen van
oudsher geweeft zyn, omryken en lan-

den te doen bloejen , terwyl zy te gelyk
ook tot het ontdekken van vreemde lan-

den , volken , en hunne zeden gedienc

hebben , dat alzoo ook onder alle volke-

ren der aarde geene geweeft zyn , die het

,

door hunnen handel, fcheepvaart en be-
roemde ftarkunde onderfteunt , in hun-
nen tyd zoo verre gebragt , of zoo fterk

daar door gebloeit hebben , als de Sido-

niers, Tyriers en Karthagenienzen , ofj

zoo zy anders met hun gemeenen lands-

naam doorgaans ons voorkomen , dan de
Feniciers.

DERDE HOOFDSTUK.
DE Kolommen van Hercules en Gades , vaaren de uiterfte paaien der Ouden. Z?

fpraken ook veelvanThnle. Wat landen& Ouden al bezeilden. Hanno's tocht.

Van andere vreemde landen, door Diodoor , knR.oX£\esen andere
, groot omgeven. Fan

de tochten der Ouden naar Ooflindiën. En wel die van Bacchus en Semiraftis.

Tocht van Ofiris. Hercules tocht na V Ooften. Jafons verovering van Indien. De
Tochten van de Koningen , Menelaus , Hiram en Salomon oer-waart. Navorfching

van Ofir en Tharfis.

De Ko- T *TOe verre zich nu ook de tochten

lommen 1 I der Ouden buiten 's lands uitge-

van Her JL JL ftrekt hebben , fchrikten zy nog-
eules en ^^ jn 'tgemein, om buiten de Kolom-

waren 'de men van Hercules zig in den openbaaren

uiterfte oceaan, of in de Atlantifche Zee, te be-
paalen der geven. Ja zy Helden (zoo Strabo lib. I.
Ouden.

^a 11 f. zegt) het, wegens die zee, als

volflagen onmogelyk , naar Indien te kon-
nen vaaren.

Gades hielden zy als voor het einde der

bekende wereld. Waarom ook Plinius,

van Tyrus (prekende , lib. v. cap. ip. zegt

:

2yruS) olimportu clara, urbibusgenitis,Lepti
,

&c . & Gadibus extra orbem conditis. dat is

:

Tyrus , wel eer door zyn haven beroemt , en

door 't voortbrengen van fteden , als Leptis,

enz. en Gades buiten de wereld gebouwt.

Horatius doelt hier op lib. II. Ode 1.

Latius regnes avidum domando

Spiritum, quant fi Libyam remotis

Gadibus jungas.

dat is:

Indien gy wilt niet al te veel begeren
,

Zultge een gebiet veel magtiger beheeren

Dan ofgy zaagt in uwe magt
En Gades en gantjch Lybie gebracht.

Dat de Atlantifche zee , hun uiterfte

bekende grenspaal , zeer lang was , zien
wy by den zelven Dichter, in 't eerfte

boek zyner Gedichten, in 't $4 Gezang:
£>uo Styx £s? invift Horrenda lanari
Sedes, Atïanteusque finis
Concutitur.

dat is:

Daar Styx end'afgront met alzyn gedoemde
fchaaren,

Daar d'oort van Atlas dreunt met al de
Spaanfche baaren.

Pindarus zegt in Olymp: Od. j. al wat
buiten Gades gelegen is , is zoo wel voor
de wyzen als voor de zotten ontoeganke*
lyk. Dit zyn zyne woorden, en de lof
dien hy Theron geeft :

N5»y£ ir
f\ %xctrl*t 0«gaw agiT&ivu itcamv wic]ï]c&

'UmSii "Hf«wcAs'os s-ij/Wx. TÓ tréfnv &,' (>J rtfiïif «p*«
T»> j XXX, O-cCpolf,

dat is:

Vorft ïheron om zyn deugd by ider een bemint,
Sguamdoorde zelve tot de verftbekende palen
Van Hercules geftelt , de zeilen op te halen ,
Onmog'lyk is 't voor wys of zot, wie 't ook

begint.

Dus ftelt Juvenalis in zyn iode fchimp-
dicht fs 1. de Ganges en Gades voor,
als de twee uiterften van het Ooften en
't Weften:

Omnibus in terris , qu<e funt a Gadibm
usque

Auroram fc? Gangen?.

dat is:

In al de landen , die van Gades zyn gelegen ,

Tot aan het ooften en den Ganges.

Ook gaf men voor, dat Hercules, na
't verwinnen der Gerions , op de twee

Ko-

t
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Zy fpra-

ken ook
veel van
Thule.

Kolommen, bv hem te Gades opgericht,

deze woorden uitgehouwen had : non plus

ultra, dat is, niet verder, 't geen ook het

Fenicifch woord Gades te kennen gaf
i

als

wilde het de omheining en bepaling van

't uiterfte land uitdrukken.

Suidas zegt 'er van : r*hi°a m-ros x«7« ?-h

fcaéffMW fulg*' airol&ivlwris 7?s S-«Aarc-us ,
^

kcci ilov

ixpai *™ t?5 nfe iftöi «S i& 'K\Xm]iï«. Si.***™ ,

x*\ riv 'ilx.ia.vw 'm SM7TXiïtrai z* in.v Pp*%ah kcu fxo-

dat is :

Gades, is eenplaats ontrent hetWefierdeel,
de grenspaal der zee , en als een uitwatering

van onze in de Atlantifche zee , en den oceaan ,

om dat die onbevaarbaar is wegens-de droogten,

en om de duifternis.

En 't is zeer waarfchynelyk dat de he*

densdaagze Éaap Peinjkr by de zeeluiden

(by de Ouden ook wel Celticum Promon-

torium )
genaamt , beweften de Straat

,

en op den hoek van Gallicien, gelegen,

dog eigentlyk Cabo finis terra , dat is,

de hoek van 't einde der wereld j of na

Gaddir , of na 'tdevys dat op Hercules

kolommen ftond , nog een overblyfzel

daar van , en voor 't einde der aarde by

de Ouden gehouden is.

De Ouden fpraken ook veel van Thule ,

een eiland om de Noord ontrent op 63
graden gelegen, envoorHitland öf voor

Fero van zommige gehouden, het verfte

dat de Ouden in 't Noorden kenden.

Virgilius zegt in 'teerile boek van zyn

Landgedichten

:

2"/Z>i ferviat ultimo, 'thule.

dat is:

Het uiterfr thule moet ndaïr uwe wetten

hooren.

Seneca , in zyn Medea , zong 'er aldus

van by voorzegging

:

Jfeniet annus

Secula feris ,
quibus oceanus

Vincula rerum laxet & ingens

Pateat tellus ; tiphysque novos

Detegat orbes , nee fit terris

Ultima Thule.

dat is t

't Zal in een later tyd gefchieden dat de zee

De zaken lofier toom , en een gezicht zalgeven

Van groote landen, en dat tiphys wel bedreven,

Een wereld noit bekend , en noit bezeilde ree

Ontdekken zal, en dat men tloule niet zal

houden

te zyn het verjle land, als "'t was voorheen

by de Ouden.

Clatidiaan zegt daar af:

—— Ratibusque impervia thule,

dat is :

En thule , dat men met geen fchepen kan ge'

naken.

En elders

:

, thulen proeul axe remotam.

dat is

:

--- thule dat ver van de 'poolen is gelegen.

. Daar zyn 'ér die willen, dat 'er een

Egyptifche koning van dien naam gewee.fi:

zy , die zyn wapenen tot het eiland Thule
uitgebreidt, en 't zelve ook na zig genaamt

zou hebben. By Strabo lib. I. pag. ui.
getuigtPytheas datThule ontrent zes dagen

varens van Brittannien, na 't Noorden toe ,

legt* dog voegt 'er by dat hy een groote

leugenaar is ; vermits andere , die Brittan-

nien zagen, daar niets van reppen. Lib.iv.

zegt hy, dateer riietveël met zekerheid,

om des zelfs verre afgelegenheid, van te

zeggen valt i en dat 'er op de verdigtzelen

van Pytheas wegens Thule , en andere daar

ontrent gelegen plaatfen
,

geen Haat te

maken is.

Anderen, die het met ons voor eenver-

digtzel houden , verftaan door Thule , Ys-
land; maar 't is niet wel met het zeggen

van tacitus over een te brengen , dat Agri-

eola , met de Romeinfche vloot ontrent

Brittannien varende , Thule zag. Im-
mers dat Thule kan geenzins Ysland , of
ook dat wezen, 't geen Ptolomeus onder
een van de uiterfte eilanden van Schotland
telt , digt by de Noordfche kuft gelegen.

Anderen verftaan daarom door Thule, of
Schotland , ofeen gedeelte van Schoonen ,

dat nu nog Thulemartha, dat is, 't land

Thule, genaamt word,'t geen nog 't beft

met Thule , dat den Romeinen bekent
was, over een te brengen is , en 't uiterfte

landt , dat zy om de Noord kenden,
fchynt geweeft te zyn.

Plinius, lib. iv. cap. 16. {preekt van een

Thule, 't geen men uit Noorwegen be-

zeilde.

Bochart part. z. Chanaan. lib. I. cap. z,

feeft den Feniciers mede de ëere van Thule
ezeilt te hebben; dog cap. óp. zegt hy,

dat 'er by de Ouden een driederlei Thule
bekent geweeft is. 1. Het Thule, waar
van Procop'ms fpreekt lib. tl. Gothic: te

weten j Schoonen; 't geen by na een eiland '

is. z. Ysland , 't geen ontrent zes dagen
zeilens ten Noorden Van Brittannien legt.

3. Schotland, een van de Orcadifche ei-

landen. Uit welke drie , zegt hy verder ,

nog een vierde te voorfchyn komt , van
't welke de Romeinfche en Griekfche
Schryvers op 't zeggen van anderen

zonder het zelf te kennen , of te weten ,

waar 't lag , maar op 't onzeker heen

en in 't wild , als van 't uiterfte bekend
land , dat oit van anderen ten Noorden be-

varen was
, gewoon waren te fpreken.

Gelyk nu 't Fenicifch woord
,L
?«3 thoeleby

de Syriers fchaduwen beteekent, en ge-

lyk het om de Noord een groot deel van

D & het
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het jaar zeer duifter en befchaduwt is , zoo

komt dit woord zeer wel rhet de dage-

lykze bevinding, en met de befchryving

der Ouden van dat Thule over een.

Statius lib. in. Sylv.ad Claudiam uxo-

rem, zegt

Vel fuper Hefperia vada caligantia Tbules.

dat is:

Of verder om de fVef, dan thuks duifire

gronden

Oit in den oceaan door konjl zyn onder-

vonden.

En lib. iv. ad Marcellum

:

Aut nigra Littora Thules.

dat is:

Of Thules duiftere kujl , en zwaar betogen

firanden.

En dus zien wy hier dan , wat de Ou-
den, volgens 't bepaalt beftek van hunne

kennis van vreemde landen, al 's werelds

eind , en d'uiterfte grens noemden , wel-

ken naam wy ook zien zullen dat zy aan

meer andere landen , 't zy by 't roode Meir

,

Ethiopien, enz. (gelyk wy hierna, van

Sefoftris handelende,zien) gegeven hebben.

„. Indien wy nogtans het ganlch beflag

derfde"" van de groote en beroemde Togten , zoo

Ouden al der Feniciers en Egyptenaars , als van an-

beieilden. dere beroemde zeehelden , aandagtig na-

vorfchen , "zullen wy bevinden , dat de

zelve zig niet verder dan tot een gedeelte

van Africa , of wel een gering deel van

hun zoo genaamt Indien , en nog met
veel onkunde , uitgeftrekt , en dat zy ons

daarvan zoo duifter en onzeker gefproken

hebben, dat men zou moeten oordeelen

,

dat zy 'er noit geweefl: zyn.

Laat ons eerft eens zien , wat zy ons

van de bezeilers van Africa zeggen , He-
rodoot zegt lib'. iv. dat Necho , koning

van Egypten , die in 't jaar der wereld

3388. of zoo andere willen 333 1. leefde,

allereerfteenige Feniciers uitgezonden zou
hebben , om het rond te zeilen , dat zy

uit het roode Meir vertrokken , in den

Zuider Oceaan quamen, en, na drie jaa-

ren uitgeweefl te zyn , voorby de kolom-

men van Hercules weer in Egypten keer-

den} toonende dus allereerft, dat Africa

7TSflippVT0V 5
perirrhuton t dat is, een rond-

om bekabbeld land was.

Hy fpreekt daar in dat zelve boek ook
van den Perfiaan Satafoes , die onder Xer-r

xes, koning van Perhen, in 't jaar 3466.
leefde , deze de dochter van Sopyrus ver-

kragt hebbende , en daar door in de uiterfte

ongenade van dien koning vervallen , zou
volgens zyn vonnis de kruisdood tot zyn
ftraf gekregen hebben j maar , door zyn
moeder by dien vorft verbeden , lei hy
hem deze genadiger ftraf op , dat hy
Africa moeit rond zeilen. Hy ondernam

dan dien togt , doch een ftuk weegs bui-

ten de Straat van Gibraltar , voorby Cabo

Sylocs , naar 't Zuiden ,
gekomen , en al

ettelyke maanden uit geweefl: zynde,

keerde hy, na hier en daar eens aan land

geweefl: te hebben , onverrichter zaake

weder, voorgevende, dat zyn fchipdoor

de harde en langduurige tegenwinden niet

verder wilde ; maar wat landen hy ontdekt

hebbe , of tot hoe verre hy gekomen zy ,

blykt nergens. Dus is dit almaar fcher-

men in 't wilde.

Plinius lib. II. eap. 6j. fpreekt van een

geval ten tyde van Czefar , Auguftus zoon ,

en van overblyfzels van Spaanfche fche-

pen, in 't roode Meir gevonden, die door

ftormen by een togt over den grooten

oceaan daar fchynen gebragt en geflin-

gert te zyn.

Onder den Egyptifchen koning Ptolo-

meus Euergetes , in 't jaar 3714. heeft

eenen Gnidius by zyn wederkeer uit het

Ooften (of zoo Strabo lib. II. pag. 174.

zegt, Eudoxus) ontrent de Ethiopifche

ftranden een roer van een fchip gevonden ,

dat te Gades t'huis hoorde, zoomen aan

't paard , op den fpiegel gefneden zien

kon , een blyk dat het uit de Straat van
Gibraltar tot in Ethiopien fcheen gezeilt

te hebben. Ook liep deze Gnidius toen

zelfook Africa rond, enquam teAlexan*
dria in Egypten weder , na dat hy uit

de Middelandfche zee voor by de kolom-
men van Hercules geloopen was , en dus

Africa aan alle kanten gezien had. Al
mede groot opgeven } dog van flegt be-

wys voorzien.

Het geval van Eudoxus Cyzicenus , of
wel zeker Capitein ten tyde van Ptolo-

meus Latyrus koning van Egypten, die

in 'tjaar 3861. leefde, 't geen Plinius lib.

II. cap. 67. en óok Corn: Nepos aanhaalt,

(die ook van zyn togt uit 't roode Meir
tot Gades toe , toen hy voor dien koning
vlugtte, melt) en 't geen op een andere

plaats van 't vinden van een Gaditaanfch

roer van een klein fcheepje , ontrent de
ftranden van Ethiopien , by zyn togt uit

het roode meir
, gezegt werd , is van

weinig belang, te meer, alzoo het ook
als maar een roer van een Viflchers vaar-

tuig befchreven word ; het geen niet veel

fchyn geeft, dat zoo een gering fchuitje

den gantfehen Oceaan over , en tot Ethi-

opien, geloopen zou zyn , immers niet

aan iemant , die 't gewelt van de zee kent.

Ook is dit gantfeh verhaal zeer onzeker,

en Strabo Tpreekt'er lib. II. pag. 174.

mede van uit Heraclides Ponticus .-, dog
op een geheel andere wyze , behalven dat

hy het ook , als verdigt , geheel verwerpt

,

zeggende, dat'het niet veel van de ydel-

heden van Pytheas , Euhemerus en Anti-

phanes, verfchilde.

Paufanw die in 'tjaar vanChrifti 132.

leefde,
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leefde , melt dat niemant oit aan de zyde

van Ethiopien quam j hoewel Celius Anti-

pater by Püniuslib. II. cap. 6j. aangehaalt

,

zegt een man gezien te hebben, die uit

Spanjen in Ethiopien geweeft is , orri

koophandel te dryven.

De vermaartfte togt die door de Spaan-

lche zee en buiten de kolommen van Her-
cules oit door iemant, na 't opgeven der

Ouden, gedaan wierdt , is dievanHanno
dien beroemden Karthagenienzer vorft

geweeft.

Men wil dat Himilco en Hanno , vol-

gens zeker befluit van den Raad van Kar-
thago , ider eenen grooten zeetogt onder-

nomen , dog ider eenen byzonderen weg
uit , buiten de Straat zig begeven hebben.

Himilco zou tot in Brittannien , en tot

de Caffiterides gekomen ; maar Hanno's
togt veel verder en oorzaak van grooter

ontdekkinge van onbekende landen ge-

weeft zyn.

Hanno's Hy liep dan, nu ftyf 2100 jaren gele-

Togt. den, met een vloot van 60 fchepen, ider

van vyftig riemen , en met een getal van

30000 mannen en vrouwen , buiten de

Kolommen van Hercules in de openbare

zee , buiten welke twee dagen gézeilt

hebbende, oogfchynelyk langs den wal,
boude hy de ftadt Thymiatenum. Daar
na, wat weftelyker loopende, quam hy
by een uithoek van Africa, Soluntes ge-

naamt , door veel boomen befchaduwt

,

daar hy eenen Tempel ter eere van Nep-
tuin bouwde. Hy zeilde toen een dag
Ooft aan , daar hy by een moeras quam

,

vol groot en lang riet, waar ontrent veele

Olifanten, en andere wilde dieren,weidden.

Een dag verder geloopen , bouwde hy
aan zee weer eenige fteden , die hy Mu-
rus, Caricus, Gyrte, Acra, Melifta en
Arambys, noemde.
Van daar vertrokken , quam hy aan de

groote rivier Lixus , die van Africa neer-

daalt , daar hy eenige inwoonders ontrent

vond , Lixiten genaamt , die hem ver-

haalden, dat wat hooger op na 't gebergte

zeer wilde en fwarte menfchen van ver-

fcheide gedaanten woonden , die zig in

't riet onthielden , fneller dan paarden

,

en die met niemant wilden handelen,

welker land woeft, zeer bergagtig, en
vol wild gedierte was. Hier van daan
nam hy een Tolk mede, zeilde twee da-

{;en langs een eenzaam land na 't Zuiden,
aveerde toen een dag Ooft aan, vond in
de diepte van de golf een klein eiland van
vyfftadienin 't rond, dat hy Cerne noem-
de , 't geen hy uit de lengte , by hem
nu bezeilt , oordeelde regt tegen over
Karthago te leggen , alzoo de vaart van
Karthago na de pilaren van Hercules , en
weer van daar na Cerne, hem even verre

Meteen fchenen te zyn. * Hy pafteerde , van

toet jjj
daarfcheidende, een groote rivier, Chrete

l

genaamt , en quam toen by een meir,hier o»
't geen drie eilanden, grooter dan Cerne , fchen hei-

in zig befloeg. Na een dag zeilens ver- den ze§"

der vond hy zig aan 't uiterfte van ditg"'
d
*f

meir, alwaar hy zeer hooge bergen overcfe™,
,

tgantfch meir uitftekende zag, vernam (eigentlyk

ook menfchen in beeftenvellen gekleed ,
A

\

hern™>
die hem en de zynen met fteenen wier- v^lS8
pen

, en hem niet wilden laten te land'Arabifch
treden. Hy quam daar na aan een wyde woord

ftroom vol krokodillen en rivierpaarden.
Ach

l
r

^a

Van daar wederkeerende , liep hy weder breeuwï
by Cerne, zeilde twaalf dagen Zuid aan, woord
week niet ver van de kuft , die hy van«
fwarten bewoont vond, die, zoo als LyAchor >°£

hem vernamen, weg vloden, en welker ]

™Lon
ipraak zelfde Lixiten niet verftaan kon- dat het

'

den. Ten laatften quam hy te land aan achterfte ,

een berg, vol groote boomen, die hout

S

f
'

t
,

uiter"

van een aangenamen reuk , en van ver- kentTin"
fcheide verwen, hadden. Hy hieldt het het Feni-
twee dagen langs dien berg, vernam daar cifch ook
een iware ftroom der zee , zag aan een

de™tei

f
e

vlak land by nacht verfcheide groote enKning,
kleine vuuren of lichten. Na dat hy hier te kennen
zyn volk wat ververfcht had, zeilde hy£eeft ' b*
yyf dagen langs den wal, en quam toert "erT^
in een groote baei, na 't zeggen van zy-datc^.^
nen Tolk , Hefperus Kaap genaamt. Hier na een an-

in vond hy een groot eiland , en daar in
dere kant>

een meir, byna een zee gelykende , endaarStf
11

in weer een ander eiland, waar op hy te paal was;
land trad. By daag zag hy niet als een °m datW
wild bofch , 's nachts ontdekte hy veel

d mede

vuuren, en hoorde 't geluid van cymba- T^cn'
len en trommels, verfelt van een groot ge- waren

,

fchreeuw der Inlanders , 't geen ,op 't zeg- dat men
gen der waarzeggers, hem en de zynen,Sm
zulken vreeze aanjoeg, dat zy 'er haaftig nte? ver-
van daan trokken , zeilende Voorby .eender' vaa-
eiland

, dat na fpeceryen rook , van 't welke ren kon »

hy eenigevuunge rivieren inzeezagftoi-Se^
ten. Het land zelfvond hy zoo heet , dat zyde ook
zyn volk'er niet op gaan kon. Dus zeilde-de laarfte

hy nog vier dagen verder langs den oceaan , voIkP'an.-

te lande veel vlammen , en in 't midden^"mdS
een zeer hoog vuur vernemende, 't geen 'was.

vry grooter dan de andere was, én als tot
aan de ftarren opvloog. Naderhand ver-
nam hydit ook over dag, en bevond dit
een fpitze berg te zyn, die de wagen der
Goden genoemt wierdt. Langs die vuu-
nge rivieren zeilde hy nog drie dagen tot
in een golf Notoekeras of Zuidkaap ge-
naamt, binnen in de welke een klein ei-

landwas eveneens als 'teerfte, hebbende
in zig ook een meir, endaar in weer een
ander eiland, vol wilde menfchen > maar.
de vrouwen nog wilder , die ruighairig
van lichaam zynde , van de Karthagenien-
zers Gorgones genaamt wierden. Zy ver-

volgden de mannen , dog konden 'er geen
kiygen , vermits zy na 't gebergt vlugtten

,

en zig met fteenen verdedigden , maar zy
bequamen drie vrouwen , die hare leids-

D 3 Ijeden
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lieden gedurig beten , krabden en niet vol-

gen wilden. Zy doodden hen dan , vilden

ze, en bragten hare huiden te Karthago

in Junós Tempel. Dus verre nu geko-

men zynde begon hem leeftogt te ontbre-

ken , dat hem noodzaakte weer naar Kar-

thago te keeren. Deze zyne reis zou hy

in 't Fenicifch zelfbefchreven hebben , die

in 'tGriekfch overgezet, en if 3 5. door

Sigismond Gelerius te Bazel gedrukt is.

Daar zyn'er, die meenen , dat Thy-
miaterium, Azamor, dat kaap Soluntes

,

kaap Cantin , dat de Lixus , een rivier

ontrent kaapGer, wat aan deze zyde den

berg Atlas, geweeft zy. En dat Hanno
200 aan Cabo de Non, kaap Bojador, kaap

Blanco, en, van daar Ooit aan loopende

,

waarfchynelykft by 't eiland Arguin,

Cerne van hem genaamt (hoedanigen naam

zommige ook aan de eilandenJava , Ma-
dagascar en Mauritius geven) en zoo ver-

der by de Cabo Verdifche of zoute eilan-

den , door hem de Hefperides geheeten

,

alzoo de Kanarize te verre van den wal

,

en van hem niet wel te erkennen wa-

ren, en dus tot aan Sierra Leones, by

hem de wagen der goden genaamt , ge-

komen zy j dus houden zy de vrouwen

vooraapen, en niet anders , die hy binnen

de vier graden benoorden de Linie , op

't eiland FernandoPoo, zou hebben kon-

nen krygen , hoewel andere meenen , dat

hy Cabo de tres puntas of de Palmas , niet

gepafleert zy.

Van dezen beroemden togt fpreekt P//-

nius lib. II. cap. 67. zeer breed , ja bree-

der, dan die gene, daar hy zyn verhaal

uittrekt, voorgevende, als of hy Africa

tot aan de roode zee toe bezeilt had , daar

hy , volgens 't verhaal van Hanno's ge-

waande befchryving, nog verre zelf van

de Linie, of van den Evenaar was.

Mela zegt lib. 111. cap. 9. dat hy een

groot deel van Africa omzeilde, dogdoor

gebrek van leefttogt wederkeerde.

Maar al dit zeggen van Mela , Plinius

enJrrianus, heelt geenen anderen grond

dan alleen 't voorgeven van Megafihenes ,

die by alle Geleerden voor een groote

Fabelfchryver te boek ftaat.

Dit gantfeh verhaal van zynen togt eens

naauwkeurig ingezien zynde , bevind ikj

dat hy ontrent zeven of agt en dertig da-

gen zeilens buiten de ftraat van Gibraltar

geweeft is , 't geen ook eenigzins met Ar-

rianus beftek, die van 3 f dagen fpreekt,

overeenkomt, en dus zou hy, op zyn beft

genomen , niet verder als ontrent de zoute

eilanden gekomen zyn. Deze zyn zedert

wel van naam , maar waarfchynelyk niet

in getal verandert. Had hy die gezien,

200 moeit hyze anders en veel onderlchei-

dener befchreven hebben ; maar zyn gant-

fche beichryving , zoo als zy daar in zig

zeiven legt
, gelykt niet anders dan een zeer

bot verdigte togt , door hém maar langs
den wal gedaan, 't geen ook beft met de
foort van zyn fchepen , in opzigtvan zul-

kenwoeften zee, alsdeSpaanfche, over-
eenkomt. Had hy van de wal af, en in
openbare zee gefteken , hy had onmo-
felyk al die gezigten konncn hebben. Al
ie meiren , daar hy van rammelt , kon

hy niet gezien hebben. De rivieren zou-
den immers , voor al de groote , naamen-
by den Inlander , die hem voor Tolk dien-
de

, gehad , en dezelve volgens de ge-
woonte der Oofterfche volken , die hare
oude naamen zeer zelden veranderen , nog-
moeten behouden hebben : Doch wie zou
op zulken befchryving van al die eilandjes

,

door hem in die meiren gevonden , land
konnen bezeilen ? En wat belangt die
vlammen , en dat groot vuur in 't midden ,
dat zy daar na ook over dag zagen, dat
zou v el wat na een brandende berg gely-
ken j maar waar die aan dat land geweeft.
zy, kan ik niet bezetten: want op Sierra

Leones , of daar ontrent , wete ik niet

,

dat een brandende berg is. Op een van
de zoute eilanden Ilha del fuogo, of 't vuur-
eiland, genaamt, is wel een vuurberg nog
hedensdaags te zien , die zelf by daag
vlammen uitwerpt. Maar wie zal my
doen gelooven , dat die berg toen al ge-
brandt heeft? En, genomen, 't was zoo,
echter kan ik niet gelooven , dat Hy zoo
verre in deze zee geweeft zy, omdat hy
van dien geheelen togt na die eilanden in de
openbare zee , en van de winden en ftroo-

rnen aldaar by hem bevonden, aangezien
die varte winden tuflèhen de Canarifche
en de Zoute eilanden noit veranderen , ge-
heel anders moeft gefchreven hebben.
Indien wy nogtans de boeken van hiempfal
( van welke Salluftius fpreekt , en de i8
boeken van Capitein Magon , volgens P/i-

nlus lib. xviii. cap. f.) hadden, wy zou-
den , fchoon zy juift van de zeetogten der

Karthagenienzers niet handelen , egter
meer licht ontrent hunne zaaken krygen.
Alleen moeten wy zeggen , dat by al die

voorgewende togten rondom Africa , of
de Spaanfche zee , de Ouden zeer weinig
licht wegens deze of gene nieuw ontdekte'

landen bekomen hebben, en alles 't geen
men daar van opgeeft, fchynt in 'teerft

wel iets te wezen , maar , naukeurig on-

derzogt, en regt getoetft zynde, komt
het of op niet , of op iet gerings , uit.

; Diodorus Siculus .fpreekt lib. v. van een yan
groot eiland ten Weften van Libyen ont- vreemde

dekt j waar over veel dagen gezeik zou landen
_

zyn. Daar zyn 'er geweeft, en nu nog in .^°°
r ^."

wezen , die meenen dat het America , on-jioteies, en

dere dat het een en 't zelve met Plato V anderen.

Adantica, geweeft zy, dog by verfcheide

togten door de Feniciers derwaart ge-

daan, is klaar gebleken , dat het, of voor

, een der Vlaamlche , of maar voor een der

Or-
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de j doch die Plato hier over aandagtig
leeft, kan genoeg zien, dat men dat al-

zoo weinig na de letter verftaan moet,
als dat hy daar in 't vervolg van een tempel
van 1000 treden lang, 5-00 breed, en van
louter goud, zilver, peerlen en gefteente

verhaalt j wie heeft nu oit dezen tempel

,

van Plato dus befchreven
,
gezien ? 'Zoo

weinig als dan dit laatfte waar is , even
zoo weinig geloof verdient ook heteerfte.

Daar zyn'er die dit tot de Canarifche
eilanden willen t'huis brengen } maar daar
heeft F lato niet aan gedagt , behalven dat
ook zyne befchryving daar na niet gelykt.

Waarom de Geleerden oordeelen , dat hy
een land befchryft, 't geen 'er noit was,
en dat hy dit alleen maar gedaan heeft,

om ietsvremds, en 't geen een ander nog
nietwift, zonder de allerminfte grond te

fchryven, en aan die gene, die zoo dwaas
waren , van het op zyn bloot zeggen te

gelooven , als waarachtig op te geven.

Wy laten een ander hier in zynvryheid}

te houden zy.

de meening van

zommigen , dit zyn groot eiland met de

Canarifche fchynt te vermengen ; latende

alles onnafpeurlyk volgens zyne befchry-

ving.

Ariftoteles'm zyn boek van de ongehoor-

de Wonderen , melt, dat de Karthagenien-

zen buiten de pilaren van Hercules in de

Atlantifche zee een groot eiland , dat on-

bewoont, en ettelyke dagen van 'tvafte

land gelegen was, vonden. Isdatnujuift

America
,

gelyk zommige voorgeven?

't Is eenduiltere befchryving van eendui-

fterezaak, daarhy in die tyd nog weinig

van wift (gelyk wy zelf uit later tyden

toonen zullen) en uit welke niets zekers'

gegift, ik laat ftaan geftelt kan werden:

Hy zegt ook lib. de Mtrndo , dat 'er buiten

het groote eiland , by ons bewoont , en

Europa, Afia en Afiica bevattende , nog

meer zyn. Een befchryving, die ons al

Zoo weinig licht geeft , als de vifchryke

itroomen, wilde dieren, vrugtbare velden

en gematigde lugt , die hy zegt dat op
het gemelde onbewoorit eiland te vinden

waren. Ten beften genomen , 'zal dit

mogelyk maar een van de Brittannifche

eilanden geweeft zyn.

Vkgilms fpreekt al mede lib. vi. Mn.
^S7P4. van een vreemt land in zynevoor-

zegginge over Auguftus :

. Super & Garamantas , &? Indos

troferet Imperium 9jacet e.vtrafydera Tellus
,

Extra anni folisque vias , cm califer Atlas

Axem humero torquet , ftellis ardentibus

opium.

dat is:

Hy zal het ryksgebiet uitbreiden allereerft,
Ook ovrr Garamante, en Indus ryk van zegen;

Een landfchap , verder dan de dieren riem
\

gelegen ,

Dezonnebaan, en daar 't gewelf', vol licht

gezaeit ,

VanAtlas onderftut^op Atlasfchouders draeit.

Plato melt in "fimaus ( eenige Priefters

in voerende , die dat aan Solon verhalen )

ook van een landfchap , ver buiten de ftraat

van Gibraltar ,-by hem Atlantica genoemt

,

grooter dan Afië en Libye , door twee

woefte zeen befpoelt , van magtige eilan-

den befpföeit , maar door een aardbeving

en zwaar onweder overftroomt en ver-

zonken. Maar Plato had beter gedaan,

daar geheel van te fwygen, om dat ver-

ftandige luiden, en die kennisvan de zee

en zeevaart hebben , daar uit niet an-

ders konnen oordeelen , dan dat hy zeer

duifter fprak van een land , daar hy weinig

Van wift , en van 't welk ook niemant

anders oit zoo fprak , dan hy alleen , be-

halven dat hy Afië en Libye , daarhy 'tby

Vergelykt, in hun binnenfte, en Afië in

Zyn üiterftetenOoften, nog weinig ken-

maar wy zullen dit ftellen, by de 10000
jaaren, die hy in 't zelve boek,, die van
Athene, en by de 6000 jaaren dïèStrabö

aan de Iberiers toefchryft. ,

Laat ons hu, na klaar gezien te heb-
ben , dat al Het zeilen der Ouden in dëh
openbaren oceaan , mitsgaders al hunne
Ontdekking vari yrëmde landen, hoe groote
helden ook de Féniciërs ter Zee geweeft
zyn , maar een groot opgeven , en in zig

zelven zeer gebrekkelyk of van weinig
belang geweeft is , van naby gaan navor-
fehen , wat de Ouden van Ooftindiën Van de
geweten hebben , en voor af nafpeuren , Togten

wie de eerften geweeft zyn , dié het zelve <j
er 0u*

uit hun land bezocht, enwatzy ons daar ooft-™*
van ontdekt en medegedeelt hebben. indien.

By Homerus, die oude Griekfchen Dich-
ter , vinden wy daar niets af, ook kende
hyhet niet, 't geen ook Strabo eldevs be-

veftigt.

De eerfte , die men zegt dat in Indien

geweeft is , en dat ook overwonnen zou |° ^~*

hebben, was Bacchus, zoo Curtius met veel Bacchus.

andere ftelt, fchoon Juftinus lib.xt.11.cap.

4. Hercules den voorrang geeft.

Over dezen Bacchus vallen by de Dich-
ters, en andere, zeer veel gefchillen.

In 'tgemein werd hy voor de zoon van

Jupiter en Semele gehouden.

Horatius die in 't n. boek zynerGedigten

in het ipde Gezang , veel tot zynen lof

fchryft , en dat gedigt opzettelyk tot zyne

eer opgeftelt heeft , rept daar geen een

woord van zynen togt naai
- Indien , 't geen

zeer te verwonderen is , vermits veel an-

dere daar zoo breed af fchryven j alleen

zeid hy zeer duifter:

2» fteclis amnes $ tu mare barbarum.

dat is:

Gy dwingt rivieren en den woejlen oceaan.

Of'



3 i OUD en NIEUW
Orpfous in Hymn. befchryft hem aldus

:

KHnrottifi!* Aiovtwov i^iüptuoi kpyfifiL utiSltl

2i»»è$ r.a.i Zifit^vi fgiKuiïtcf «yAew» i»t.

dat is:

'k Zing van Denys , die met zyn klimbe-

kranjle kop

En door zyn luidgebalk bekent is, diegehouden

Werd by loet meefe gros der Dichters , en der

Ouden
,

Een zoongeweefl te zyn van Jupiter , en op

De trotze Semele zich als zyn edle moeder

Beroemt zoowel als opdien grooten menfchen-

hoeder.

In een andere Hymnus zien wy , dat hy

hem de zoon van Jupiter en Proferpyn

noemt

,

'£t//3aV sWÓAu/3oA£ Ai»? **l ïlpte-ip<poHi#i.

dat is.'

Of groote raadsman , die 't gebeuren mogt

te zyn

De zoon van Jupiter , en ook van Proferpyn.

Deze is zekerlyk de uitvinder van den

akkerbouw , en derhalven een geheel an-

dere.

Even verfchillende fpreken zy van zyne

opvoeding. Orpheus zegt, dat hy in E-
gypten, LuciaanmDial.Deorum, dathy,

aanftonts na zyn geboorte , door Mercuur

na Nyfa , in Arabien gevoert , en daar door

de Nymfen opgevoedt is. Andere ftellen

de Hyades tot zyne voedfters.

Diodóor de Siciliaan fpreekt lib. iv. van

drie, Cicerolib.de natura Deoram, vanvyf
verfcheide mannen van .die naam.

Dog, om de Dichters te volgen, zul-

len wy hem als de zoon vanJupyn en Se-

mele aanmerken ,
gelyk zy gemeenelyk

ook van geenen anderen fpreken.

Aan dezen word toegefchreven , dat hy

,

die eerfl de planter van de wynftok Was

,

met eenige razende wyvert , Bacchanten

genaamt
(
omó Tov fidx-XStV ofwel van

't Hebreeuwfch j-QD 't gccn fchreijen of

huilen beteekent) na Indien (te weten het

Ooftelyk , 't geen na die vermaarde rivier

Indus , alleen die naam toekomt) ge-

trokken zy , en dat hy door hare hulp,
en die van eenige Fïygüche en Thracifche

boeren , die op het geluit van cymbalen
en trommelkens zig aldanzende enfprin-

gcnde, als bezeten luiden, rondom hem
voegden, eindelyk , en na veel omfwerven

,

•ontrent de rivieren de Ganges , Indus,

Hydafpes en Orontes gekomen is } waar
op Horatius zeer flaauw zinfpeelt in de pas

te voren aangehaalde plaats , daar men
.door de rivieren en den Barbaarfchen oce-

aan , vooral deze rivieren en de Indifche

zee, volgens 't gemeen gevoelen der Uit-
leggers over die plaats, moet verftaan.

Daarzynde, nam hy al wat hem maar
voorquam weg , en bragt zeer veele In-
dianen onder zyn gebied.

OOST-INDIEN,
Hy onthielt zig twee of drie jaaren ifi

die landen , rigtede by de Ganges twee
kolommen op , ter gedagtenis van deze
verovering , en bouwde de groote ftadt

-Nyla, niet verre van den Indus.

Na deze ftadt Nyfa nu ( 't zy die , daar

men zegt, dat hy opgevoed is , 't zy deze,
die aan de voet van den berg Meros , vol-

gens Strabo lib. xxxvi. door hem geftigt is,

ofmogelyk wel na die beiden) draagt hy by
de Grieken ook den naam van Dionyfius

,

die van A<0£ , dat Jupiters naam is , en

Nyfa , de naam dezer fteden , te zamen
gezet isj of, zoo Plinius lib. vin. cap. 13.
wil , na zekeren berg in Indien.

Alles wat wy van deze overwinning van
' Bacchus ter loops gezegt hebben , beveili-

gen de Dichters in 't breede.

Ovidius ftelt hem (behalven 't geen hy
in 't m. boek van zynAlmanach van hem
zegt ) als een zegenpraler met zyn Tyger-
gdpan , in 't I. boek van zyn Minnedich-
ten, in 'tz^ Dicht, daar hy tot de God
der Liefde fpreekt, aldus voor.?

Talis erat domita Viclor Gangetide terra.

ÏH gravis alitibus, tigribus Mefuit.
dat is ;

De Wyngodpraalde dus, als hy den Indiaan
Had overwonnen , en aan Ganges breede

zoomen
Gekomen was, daar hy met Tygers aan die

Jlroomen

Verfchenen is , dog gy liet Duiven voor

u gaan. .

Silius Italicus zégt in 't einde van zyn
werk

:

.
Qualis odoratis defcendens Liber ab Indis

Egit pampineos fraaata Tigride currus.

dat is:

Gelyk de Wyngod dreef de Tygers in 'tgareel

Gebreidelt voor zig heen , op zyn bekranfle»

wagen.
Met wyngaardblaan gefert , en in triomf

gedragen
,

Weerkeerde uit Indien , vol reuken frifch

en êel.

Martialis lib. vm. Epigr. 16.

Nam cttm captivos ageretfub curribus Indos

Contentus gemina tigride Bacchus erat.

dat i$:

Want hy, na 't winnen van hetOoflcn, op

zyn wagen,

Zeeghafttg omgevoert, door Tygers is gedragen.

Het is daarom ook , dat hy op een Ty-
ger rydende, met wynranken bekranft,

met een gehoornt hoofd , bloote borft,

en vrouwen aanzigt , vertoont wordj
hoewel die verbeelding een verwarring

en ondereenmenging van den Thebaan-

fchen Bacchus , met den Indifchen is , daar

de
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die eerfte veel later in tyd by de Geleer-

den geitelt word.

Plinius zegt lib. ma. cap. z. dat Bacchus

,

Indien overwonnen hebbende, de eerfte

geweeft is, die met een gefpan van Oli-

fanten zegenpraalde , waarom hem ook

een Olifant , als een zinnebeeld van 't over-

wonnen Indien , bygevoegt word. Ook
zegt hy , nevens Solinus , dat de Feniciers

en Arabiers eertyds dikwils na Taprobane

gingen, om dat Hercules , de God der

Feniciers, daar aangebeden wierdt , en dat

zy alle op zynArabifch gekleed gingen,

uitgenomen "de koning , die in zyn ge-

waad geheel en al na den God Bacchus

geleek.

De Indianen, zoo men voorgeeft, we-
ten mede van dezen togt van Bacchus te

fpreken , en zeggen dat hy zyn Soldaten

op den berg Meros (die immers in gantfch

Indien alzoo weinig , als de ftadt Nyfa

,

te vinden is) uitruilen liet ; dog men moet

,

om ditverdigtzelwel te ontdekken, aan-

merken, dat MÉ£»; , Meros , in 't Grieks

een dye beteekent , érTdat hy , by zyne

geboorte, uit Jupiters dye voortgekomen
is , en dat dus de eene fabel aanleiding tot

het verdigten van de andere gegeven heeft.

Men zegt ook , dat* de Indianen ver-

fcheide navolgers van Bacchus in het In-

diich ryk weten op te tellen , en dat zy

't getal der zelve , van Bacchus af tot

Alexander denGrooten toe, op ipj. ko-

ningen, in de tyd van 647- 1 jaaren en
3

maanden ,- ftellen ; maar vermits Arrianus

en Plinius deze en diergelyke vertellingen

zonder eenige grond ons , alleen op
't zeggen van dien grooten beuzelaar en
verdigter Megaflhenes , opgeven , zoo
houden wy dit alles maai* voor bloote fa-

belen. Gelyk wy ook niet meer geloof

geven konnen , aan 't geen Philofiratus

lib. 11. en lib. iv. Ijïdorus, en meer an-

deren , daar van melden.

De Geleerde Bochart.^ lib. 11. in zyn Ca-
naan , cap. 1 z. wil , nevens zommigen , dat

Bacchus geen ander, dan Nimrod , en
dat hy daarom met Tygers , zoo dikwils

verbeeldt zy , om dat Nimra in 't Chal-

deefch een Tyger beteekent j dat hy ook
verdigt Word het Ooften beftreden en
verovert te hebben , om dat Nimrod,
als de eerfte in de H. Schrift bekende ver-

overaar van landen, zyn ryk ook in het

Ooften geveftigt , en dus aanleiding aan de
Grieken gegeven heeft, om dit hunnen
Bacchus toe te fchryven.

Wy zyn van oordeel , dat
,
gelyk veel

andere Griekfche verdigtzelen uit de By-
belichriften ontleent zyn , alzoo ook dit

daar uit genomen , dog daarjuift niet t'huis

te brengen is. Wy meenen dat Noach
de waare Bacchus der Heidenen , en by
eenfynenavoriching, alles in hem aan te

wyzen is, 't geen de Grieken aan hunnen

I. De ei,

Bacchus toegefchreven hebben. Men kan'
( alzoo dit van ons bellek nu niet is ) de
fchriften der Geleerden , die uitdrukkelyk
"daarvan hun werk gemaakt hebben, na-
zien, en men zal zig daar van ten vollen,

overtuigt vinden.

Indien men maar op de bloote uitvin-
ding van denwyn, en 't planten van den
wynftok let , ziet men. klaar in Gods
woord , dat Noach de eerfte planter van
de wynftok en vinder van den wyn is, dat
hy, die in 'tjaar der wereld 16f6. leefde,
veel ouder is , dan al 't geen de Grieken
van Bacchus fchryven , en dat dus aller-

waarfchynelykft maar alles van hem by
hun is overgenomen , en ontleent

, gelyk
dit ook de reden is , waarom wy Bacchus
als den eerften, die Indien zien ging, in
rang ftellen.

Dewyl Gods woord nu niets van de-
zen togt van Noach na Indien rept, zoo
moeten wy dit als een verdigtzel der Grie-
ken aanmerken j waarmede zy egternaar
allen fchyn eenige andere waarheden , met
die verdigtzelen omfwagtelt , beoogt zul-
len hebben, die wy, als buiten ons be-
llek, nu moeten voorbygaan.
Ook zyn 'er die gelooven dat Bacchus

te zamen gefmeedt zy vznBarChns, dat
in 't Chaldeeuwfch den zoone van Chus
beteekent

, gelyk Bochart mede aanmerkt >
maar dan zal men zynen leeftyd zoo veel
later moeten ftellen. Hoewel 'er zyn

,

die Bacchus leeftyd op 'tjaar 2.000 bren-
gen , wanneer hy niet de eerfte , maar de
tweede in rang zou zyn j dog wy houden
hem als den eerften.

De tweede perfoon, by de Ouden be-semira-
kent, die in Indien geweeft is , en dat mis togc

beoorlogt heeft , was die grootmoedige daar i»

heldin Semiramis
, gemalin van Ninus, toe'

koning van Aflyrien, een vorftin, diens
leeftyd op 'tjaar i8z<5. geftelt.word.
Zy ondernam dit groot werk na haar

mans dood j gaf zig eenige tyd voor ha-
ren zoonNinyas uit, beftierende dus het
ryk onder zynen, en naderhand, met veel
geluk, onder haren eigen naam, gelyk zy
ook in dien fchyn niet alleen Ethiopien
verovert , maar zig ook tot die verwon-
derenswaardige togt na Indien begeven,
en koning Staurobates,by Diodoor als haren
tydgenoot befchreven, beftreden heeft.

Zy dan gehoort hebbende , dat de kragt
van zyn heir in zyne Oorlogs - olifanten
bellont, dieren die zy niet had, en die in
hare paarden een grooten fchrik verwek-
ken , en haar gantfch leger verwarren
konden , heeft hier tegen door een liftige

vond voorzien. Zyflagtte, zegt Ctefias,

300000. en zoo Diodoor lib. 11. cap. 17. zegt
fwarte oflen , liet de huiden aan een naajen

,

bekleedde daar mede hare kameelen (die
zy genoeg had) in zulken gedaante, als

of het wars olifanten geweeft waren , en
F. ge-
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gewendde hare paarden deze gewaande oli-

fanten dagelyks te zien, om hen dus alle'

fchichtigheid en fchrik voor de zelve te

benemen j Diodoor zegt , dat zy die oflèn-

huiden met ftroo vullen en als olifanten

liet opzetten. Een daad , die Perfeus

,

koning van Macedonien , ook eens met
houte olifanten dog vrugteloos in 't werk
geftelt heeft , vermits de paarden niet al-

ken voor hun gezigt, maar ook wegens
hunnen reuk, ten eerften de vlugt namen.

Dit al een geruime tyd , en zoo Diodoor

verhaalt , weldrie jaar gedaan hebbende

,

trokzy in 't jaar der wereld 1804. meteen
leger van drie millioenen voetknegten en

rooooo ruiters na Staurobates toe , te ge-

lyk ook een vloot van 2000 fchepen te-

gen hem klaar gemaakt , en op den Indus

gebragt hebbende.

Dus toog zy na Indien , dog wiert van
Staurobates , die door een overlooper

,

volgens Diodoor , van alles berigt had

,

met een veel grooter heir ontmoet , en met
eenen bedreigt dat hy haar, zoo hy haar

gevangen kreeg, zou laten kruicigen.

Zy, die alleen om een eeuwigen naam,
en meer glorie in de wereld te hebben,
dezen togt ondernam , lachtemet zyn heir

en nog meer met dit dreigement.

De flag te water, op den Indus, viel

den Indianen tegen, die meer dan 1000
fchepen (zoo men voorgeeft) verloren

j

maar hoe vol moet zy met haar zegenpra-

lend heir over den Indüs getrokken was,
echter liep het haar te land eantfch niet na
wenfch af. In het eerft fcheen zy eenig

voordeel op den vyand behaalt te hebben j

maar hare paarden den reuk van de ware
olifanten, die zy niet verdragen konden,
en waar tegen zy door 't zien van eenige

ichyn-olifanten niets ter wereld gehart

waren, gekregen hebbende, raakten niet

alleen op de vlugt } maar zy kreeg ook
zoo deerlyk de nederlaag, dat zy, met
een pylgequetft, hoewel nog tydig, zoo
Arrianus lib.vi. § 22. getuigt, alleen met
20 perfoonen de vlugt nam j zeer geluk-

kig zynde , dat zy van dien vorft niet ge-

vangen en volgens zyne bedreiging aan
een kruis genagelt wierd.

In dezen tocht ( het zy waaragtig of
verdigt , want Strabo zegt elders , dat zy
ftierf eer zy heen trok ) had zy zoo veel

gezien engeleden, dat, hoe eerzugtig zy
ook was , en hoe veel eere zy nu reeds

met die dolle onderneming meende be-
haalt te hebben , zy nogtans in de vier

aaren , die zy daar na nog leefde
, geen

uft meer tot diergelyken tocht had , en
iet daar by beruften het.

Indien het al waar is , dat deze heldin
Indien dus ongelukkig bezogt heeft (waar
aanwy, omveele goede redenen al mede
twyrFelen ) moeten wy zeggen , dat zy
aan de Ouden, in opzigt van de ontdek-

1

king van dat land ('t geen zommige ftellen

dat van Bacchus meeft onder de vorften

van Perfiën tot Alexander de Groots tyd
toe, geftaan zou hebben, waar van wy
hier na ook blyken zullen zien) niet het
alkrminite licht gegeven heeft.

De derde die wy lezen in Indien geweeft O/iris

te zyn, is, na Diodoors getuigenis , Ofiris Tud]i

geweeft ; maar al wat hy 'er ons van aan w
e

a

r~

rds
de hand geeft , is dit Grafichrift in Hiero-

glyphifche letteren : Ik ben Ofiris , de koning ,

die door de gantfche wereld gereifi heb tot

de nvoeftynen van Indien. En men wil, dal
hy eerit na Ethiopien , toen na Arabien ,
en van daar na Periiën, Mediën, Baétren
en Indien gereifi; zou hebben. Een be-
richt, 't geen ons en de Ouden, al mede
niets zegt j behalven dat het ook zonder
bewys is. Met een woord voegenwy daar
by, dat hy geitelt word in 'tjaar der we-
reld 2210. gekeft te hebben, en dat men
dus , 't geen wonder is , in 3 84jaaren niets

van Indien hoorde fpreken ; dog zoo Ofiris

de zelve met Bacchus is, gelyk Herodoot
lib.n. zegt, dat de Egyptenaars hemdaar
voor houden, dan hebben wy reeds alles

van hem aangehaalt. -

Dus gaan wy dan tot den vierden Hercules
held der Ouden over, die Indien bezogt. Tocht na
Deze was Hercules , van welken men

'

x Ootfea.

zegt , dat hy dat Geweft ook zou be-
oorlogt hebben.
Dat 'er verfcheide van dien naam ge-

weeft zyn, weten de Geleerden. Farro
ipreekt 'er wel van drie en veertig. Dio-
door iib. iv. van drie. Arnobim van zes j
gelyk ook Cicero in zyn boek de natura
Deorum.

Daar was een Egyptifche Hercules , de
oudlte van allen , een nabeftaande van
Mitzraim, ofwel van haren Ofiris -, waar
van ook Diodoor den $uiliaan lib. I. ipreekt.

Buiten dezen is 'er nog een ander ge-
weeft , veel jonger dan de Egyptifcne,
den welken Fojjius in zyn werk de Idoloh

lib. I. voor Jofua houdt.

Behalven die twee Egyptifchen is 'er

ook een Fenicifche of Tyrilche Hercules
geweeft , die een zoon van Athamas en
Ino, Cadmus dochter, en als een nazaat

van Efau , de Idumeer gerekent was , die

by andere wel den naam van Pakemon, en
daar na ook die van Melicarthus voerde.

Buiten deze is 'er nog een Tyrifche

Hercules geweeft, byjujiinus de Afiati-

fchegenaamt. Deze is het, zoo Juftinus

lib. xliv. zegt , die de beroemde volk-

planting na Gades gebragt , daar een

Tempel, waai-van eertyds nogoverblyf-

zels te zien waren , gebouwt, en die twee
vermaarde kolommen opgeregt heeft , in

welken Tempel men ook wil , dat hy be-

graven zy. Daar zyn'er die meenen , dat

daar twee kopere Pilaren geweeft zyn

,

acht cubitenhoog, waar op in Fenicifche

letters
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letters ftondt, hoe veel die Kerk gekoft

had. Dog andere, die waarfchynelyker

daarvan fpreken, zeggen, dat m het in-

komen van de Straat van Gibraltar, van

de Grieken de Straat van Hercules, en by

deLatynen de Straat van Gades genaamt,

die 8 mylen lang en f breed is , op den

Noordhoek van Spaanjen zig drie voor-

name hoeken vertoonen. De eerfte, die

van Gibraltar ofvan den berg Calpe, welke

na zeker Moors veldheer , ïarif, Ibn Ra/a ,

Gibel Tarif, dat is, den berg van ïarif,

en van ouds Gibraltar genaamt word. Te-

gen over dezen berg , in Spaanjen gelegen

,

legt inAfrica de berg Abyla (anders ook

v/elSiera das Monas , dat is, Aapenberg;

dog heden Siera Ximiera geheeten) byde

ftadt Ceuta , van welke twee bergen de

Ouden de pilaren van Hercules gemaakt

hebben.

Men ziet van die kolommen gemeldt

by Dionyfius Perieg. fs 64.

"EvS-a êi na) «-jJAew Kt(i T'.piiwrn 'Hfa»A?a{

f "Es-So-iv ('jitéy* Savftx) irxp' \<7Xa-™an<i r«««p«

dat is :

Daar ftaan de zuilen door vorft Hercules

bereid ,

Niet ver van Gades . en aan 's werelds eind

gelegen ,

(Een wonderiyke zaak) ontrent den toppen tegen

'tGebergt van Atlas , dat zig daar al om

verfpreidt.

Apllodorus lib. 11. de Hercule , zegt 'er

mede van

:

Etffflü-ijs Tc xa) Aipiró «vtis-oi'^wv £m s"/i/ot{.

dat is:

En na dat hy te Tartejfus gekomen was ,

fielde hy op de bergen die tegen over Europa

en Libyen leggen , ten gedenkteeken van zyn

reize, twee pilaaren.

En Lucanus lib. va.

...— £t Herculeis aufertur gloria metis.

dat is :

En dus kan Hercules voortaan op zyn kolom'

men.
Als de uiterfte einden niet gelyk voorhenen

brommen.

Men wil ook , dat 'er ontrent de Co-
runna, in Gallicien, nog een Toren op
ftrand te zien is , dien men Hercules Toren
noemt.

Uit al 't welke men 't gevoelen der Ou-
denvan die kolommen , Toren en Tempel
van Hercules , beveiligt ziet , zonder dat
ons dit egter meer licht of reden geeft

,

om het gene daar by ten grooten deele
verdigt word , eenigzins te gelooven.
Van dezen tweeden Tyrifchen Hercules

hebben wy nog dit alleen te zeggen, dat
hy jonger, dan de Idumeer, is.

Daar is nog een Cretenzer , en ook een

Romeinfche Hercules, Sancus genaamt,

en een Duitfche ofCeltifche geweeft , ter

gedagtenis van den welken alle dappere

ihyders zekere liederen , volgens de wyze
der Ouden , om de hiftorien eeuwigdurent

te maken , plachten te zingen ,
gelyk

Tacitus van de zeden der oude Duitfchers

zegt , en van den welken ook Schedius in

zyn werk de Dis German: pag. 476. fpreekt.

De vermaardfte van allen nogtans, was
de Thebaanfche Hercules , zoon van Am-
fitruo , of wel van Jupiter en Alcmena,
diens leeftyd niet veel van die van Gideon
verfchilt , en op 't jaar 2700. geftelt

word.
Aan dezen Hercules hebben de Grieken

al de bedryven , die de vorige helden van
dien naam reeds beroemt gemaakt had-

den, toegefchreven ; een naam, die zy
anders ook wel aan alle fterke mannen ga-

ven
,

gelyk zy hem na zyn fterkte ook
Alcides, vanaPoity, fterkte, plagten te

noemen.
Wie nu van alle dezen , die Hercules

genoemt wierden , Indien bezogt heeft

,

blyktniet, 't geen derhalven van zommi-
gen aan den Thebaanfchen , van anderen

aan den Ty rilchen , hoewel met even fwak
bewys , toegeèigent word.

Hefychins zegt , dat de Indianen hem
Dorfanes noemen. Juftmus lib. xu. cap. 7.

meldt van dezen Thebaanfchen Hercules

,

als of hy een wonderlyke -barre en zeer

hooge klip, na welke al 't volk gevlugt

was , beklimmen wilde , dog door een

aardbeving belet wierd die te veroveren.

Diodoor noemt die klip lib. xvii. cap. 8f.

"Aopvog, vogelloos, vermits de vogelen de

zelve van wegen haare hoogte niet berei-

ken , nog daar tegen op vliegen konden.

Curtius fpreekt 'er mede van lib. vu. cap.

10. en lib. vin. cap. 11. § z. Maximus
'Tyrius Helt het als een zekere zaak ; dog
Arrianus lib. iv. v. twyffelt'er aan. In
zyn ix. cap. van dat zelve boek teekent

Juftinus ook aan , dat Hercules by de Hia-
cenzen en Sileers , of, zoo Arrianus in zyn
Indifche zaleen hen noemt , de Acefïnen

en Sileërs , die Curtius als Solen befchryft

,

waaifchynelyk luiden ontrent de rivier

Acefines woonende, zig zou nedergezet,

. en , zoo wel als Bacchus , als koning over
hen geheerfcht hebben.

Hy voegt 'er nog by, dat, na Bacchus
jafons

en Hercules , Jalbn de allereerfte van de verove-

menfehen , na dat hy 't gulde vlies te ring van

Colchos verovert had,koning van 'tOoften IndiëI3,

geweeft is j dat hy ook verovert, endaar

men hem , een Tempel gefticht hebben-

de , Goddelyke eer aangedaan heeft , en
dat hy dit ryk van 't gantfeh Ooften
aan zynen zoon Medius , grondvefter van
't ryk der Meden , nagelaten zou hebben;
maar dat Parmenio dien Tempel veel jaren

E 2 daar
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daar na heeft doen om verre werpen , op
dat niemant in Ooften grooter naam dan

Alexander de Groote hebben zou. Van
dit alles egter neme ik weinig als geloof-

baar aan.

Dog 't zy dit geheel , of ten deelen

,

verdigt , of ook wel geheel en al waar is

,

hier in ftak voor de Ouden al mede gantfch

geen licht in opzigt van Indien ; behalven

dat het ook een groote tydfprong is van
Ofiris af, of van 't jaar 2Zio. tot dezen

leeftyd van Hercules, of tot 't jaar 2700.

in welke men niets van Indien hoort rep-

De Tog- Ariflonicus Grammaticus fpreekt ook van
ten van de koning Menelaus , Hercules tydgenoot,
koningen ajs van eenen die Africa zou rona gezeik

laus^Hi-
en ïndié'n bezigtigt hebben , maar zonder

ram'en bewys of verdere omftandigheden,waarom
Salomo wy na Hercules Hiram , koning van Ty-
derwaart j^

?
jie in 't jaar 2940. leefde , den naaften

en zesden rang geven. Dat dezen vorft

. de vaart na Ophir ofTharfis bekendt was

,

hoewel wy hem geenzins voorden eerften

Tyrier , die derwaarts voer , houden , blykt

klaar uit Gods Woord , 1 Reg. o: 26—28.
en daar zyn 'er , die zeggen , dat hy zyn
volk derwaarts van Tyrus zondt , met de
ftadt Tyrus , maar een eiland van die naam
in 't roode meir , gelyk aanftonds nader

blyken zal.

Dat nu deTyriers van ouds al op Indien

handelden , ziet men Ezcch. zy. aan de In-

difctewaaren, en deplaatfen niet ver van

Indien gelegen, gelyk daar Dedan (nU
Daden pas boven de golf van Perfiën ea
aan zee naby Indien geplaatft) Carran,
Canne, Eden, &c. genaamt worden.
Dat door zyne hulp en vriendfehap met

David al gehouden, zoo 1 Reg. y: 1 . blykt

,

ook Salomo , die wyze en groote koning ,

als de zevende in rang , in 't jaar 2800.
ichepen derwaarts gezonden heeft , en
door hulp vanHirams knegten 420 talen-

ten gouds, benevens zilver, elpenbeen,
aapen

, paauwen ( of papegaijen zoo an-
dere willen ) van Ophir of Tharfis , na
een reize van drie jaaren , weer thuis ge-
kregen heeft, zien wy 1 Reg. 10: 22. en
2 Chron. 8: 18. en p: 21. Ook zie ik
1 Reg. 10: 11. en 2 Chron. p: 10. aange-
teekent , dat de knegten van Hiram en
Salomo van daar ook Algummimhout en
edel gefteente bragten.

Het blykt ook uit 1 Reg. o: 26. dat zy
(niet uit Tyrus ,..maar) uit de roode zee,

vanEzeon Geber, dat by Eloth aan den
oever der fchelfzee, in 't land van Edom ,

gelegen is, de reize ondernamen, en dat

Hirams knegten, als kenners van de zee

met Salomons knegten mede gingen, en

hen als fchiplieden op dien togt dienden.

Aan de waarheid van dit verhaal , als Nayor-

zynde van Goddelyk gezag , twyffèlen wy ^^
niet j maar wy dienen eerft wat nader na Ophir en

te vorfchen , wat wy door Ophir en Thar- Tharfis.

fis, hier te verftaan, en waar wy dit te

zoeken hebben.

VIERDE HOOFDSTUK.
BT de Hebreen gaven «feeerfte Bevolkers veeltyds aan elanden hunne naamen.. In*

dien van ouds Havilah genaamt , en naar wien. Misflag van zommigen ontrent den

eenen, en d?» anderen Havilah. Die beide net befchreven worden. Gelyk ook elanden,
door hen bevolkt. Havilah zeer oneigentlyk Indien genaamt. Navor/ching van Ophir,
zynde ook de Naam van twee byzondere Mannen. En ook van twee landen. Het eent
in V gelukkig Arabiën. En 't zelve , waar vanJob fpreekt. Het ander , in Ooftindiën.

Navor/ching , wat men door Tharfis ver (laan moet. Waar Tharfis lag. Gelyk tweederlei

Ophir, alzoo wasser ook een tweederlei Tharfis. Hst eene in Spaanjen. Het andere

in V Ooften, dat ook Ophir genaamt word. Klaar bewys , dat Ophir en Tharfis , eenen
V zelve land in V Ooften is. Waar dat lag. Zommige nemen Ophir en Tharfis , maar
vooreen onzeker en vergelegen land. Dog zeer ongegrond. Andere plaatfen Ophir in

Africa, ra waar, «kg zonder grond. Daar zyn'er, die het in America plaatfen , mede
zonder grond. Daar zyn'er ook, die het in Afia plaatfen , Vgêwtowaarfchynlykftew.
Waar het in Ooftindiën niet lag. By welke gelegentheid van Taprobana der Ouden ge*

fproken word. M^aar Ophir eigentlyk gelegen is. Bewys , dat de Ouden V Compas niet

kenden. Van den Tocht van Sefoftris naar Indien. Jofaphat en Ahafia's vrugtelooze

aanleg derwaart. Van Cyrus. Van Hvftafpes en zyn zoon Darius. ^««Xerxes, en

zyne heerfchappy over Indien. Van Democntus reize naar V Ooften.

By de
Hebreen
gaven de
eerfte be-

volkers
GElyk de Ouden wel veel , maar zeer

duifter en verwart , van Indien

gefchreven hebben , alzoo hebben
,

... ,>. , - _ veeltyds
zy ook met min verwart over üphi-r en aan je

Tharfis gehandelt. landen

Het is.zeker, dat de Hebreen veel lan- hunne

den™men -
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jenoemt,

m na
wien,

dennadeeerfte bevolkers zelve genoemt ,

en gelyk zy daar in met Africa , 't gene zy

Pto,Ethiopien Chus, Egypten Mitzraim ,

Cyprus Chetim , noemden ,
gehandelt heb-

ben , even alzoo meenen de Geleerden

,

dat zy na Havilah Indien , als door hem
bevolkt zynde, Havilah enHevilath, na

Joctans zoon nebben genoemt ; en dus

zou menG<?». i. en 10. ook allereerftvan

Indien , als van een land , mede na zyn

eerfte bevolker ( hoewel met een andere

naam) genoemt, lezen; by 't welke men
dan ook aanmerken moet , dat Havilah

in Gods Woord voor Indien binnen de

Ganges, enSeriahvoorMangi, ofIndien

buiten de Ganges , by de Geleerden ge-

nomen word.

ftidiën Om hier over zoo net en naaukeurig

,

Van ouds aIs het behoort , te fpreken , moet men
h voor af zeggen , dat 'er twee Havilahs ge-

weeft zyn, welke twee mannen , ideraan

een byzonder land , door ider van hen be-

volkt, hun mam medegedeelt hebben.

De eerfte is geweeft Havilah , de zoon

van Chus, van den welkenwy Gen. 10: 7.

lezen , die , na 't gevoelen van veel

Geleerden , zig in dat deel van Mefopo-
tamien of Perfien , daar van ouds Sulan

was (dat toen ook wel Sufiane , gelyk

het heden Chufiftan genaamt word ) ter

nedergeflagen , en dat hy die gantfche

ftreek lands na zich Havilah genaamt zou
hebben.

Van dit Havilah leeft men Gen. 2: ir,

Deze ( Pifon , te weten ). is het , die het

gantfche land van Havilah omloopt , daar

het goud is.

Deze omfchryving , dat de Pifon (dien

de Geleerden voor de Tigris ofPifo-Tïgris,

by Plinius Pafo-ïigris gen amt , houden )

dat land rond liep, toont klaar, dat het

zelve niet ver van de Tigris ofEuphraat

,

die men beide in Perfien heeft, gelegen

moet hebben , en dat Sufiane derhalven

zeer waarlchynelyk een en 't zelve met
-dat Havilah is. Dat 'er nu goud in Ha-
vilah viel, word by Plinius lik vi. cap. 27.

by Solinus 68. Strabo, &c. van Sufiane

ook beveiligt ; behalven dat men by Ari-

Jloteles, Plautus, en meer andere, ook
van de goude bergen van Sufiane leeft.

Dit Havilah nu als Indien te beichryven

?TnTom- °f het daar voor te houden
, gaat nog al

nige on- eenigzins , in zekere ruime betrekking

,

ient den henen; maar het is een misflagvan zom-
j™':n

ail

™ mige Geleerden , dat dit vanJoktans zoon

kren Ha- zou bevolkt , en na hem zoo genaamt zyn.

üah. Geen ander , dan de zoon van Chus heeft

dit bevolkt , en die zelve heeft daar aan
ook zyn naam gegeven.

Ook is het mis, dat men, om te doen
blykén , dat dit Havilah goudryk was,
bewyzen gaat (gelyk zommige met Dio-
door lib. 111. cap. 12. doen) dat Arabien
zeer fchoon goud uitlevert ; even of dit

Misflag

Havilah, en het Arabifch Havilah, een
en het zelve was. Wel is waar , dat daar
ook goud viel ; maai- het word als dat
Havilah in Arabien , wegens zyne goud-
rykheid niet zoo zeer met de naam van
Havilah, als wel met die van Ophir j naar
een broeder van dien Arabifchen Havilah ,

in de Schrift geroemt. Wy zien dat zeer

klaar, Job zz: 24. ook 28: 16. Èn 't ver-
volg van onze Verhandeling zal ons nog
meer in die gedagten verfterken.

Behalven dezen eerften Havilah , den Die bei*

zoon van Chus , zeggen wy , was 'er nog den net

een ander, zoon vanJoktan , broeder van befchre"

Ophir en Jobab , van den welken wy <[™
wej?

Gen. 10: 2p. lezen. Een man, die geen-
zins met den eerften moet verwart wor-
den , vermits zy wel van eenen naam

,

maar van geflagt en woonplaats te net on-
derfcheiden zyn , om den eenen voor
den anderen te nemen , of daar in te
dwaalen.

Deze heeft zig met zyn broeder in het
gelukkig Arabien , endaar ontrent, ter

nedergezet ; en die gantfche landftreek

na zig genaamt. Wy lezen van 't zelve

duidelyk Gen. ip 28. en 1 Sam. if. 7.
alwaar het zeer net en kennelyk befchre-

ven word , als de uiterfte grenspaal van
Arabien aan de eene zyde , even gelyk de
woeftyne Zur de grenspaal des zelfs aan
de andere zyde, na den kant van Egyp-
ten, was. Waar uit blykt, dat het land
der Amoriten en Amalekiten , in 't ge-
lukkig Arabien, geweeft zy.

Even zoo belchryft het Eratofthenes

ook , als gelegen in het gelukkig Arabien

,

naai
- Babel toe, op de grenzen van Ara-

bien en Mefopotamien . Tuflchen de klip

van Nabathasa en Babel plaa; ft Strabo ook
de Chauloteeos , waarfchynlyk nazaten van
Chavilah , als of hy Chavilotaos zeide,

gelyk hy al mede daar de Agr<sos of Ha-
garenen, en Ifmaeliten plaatft , die zig

daar ook nedergezet hebben. De Arabi*
fche landbefchryver zegt, dat zyn woon-
plaats was in Chavilan , een naam , die

mede van Chaulan o£ Chavilah gefmeedt
is. Dit Chaulan ftelt hy in het uiterfte

van 't land derCaflaniten, ontrent de&z»
been ; een land , niet verre van daar zig zyn
broeder , al mede in het gelukkig Ara-
bien , neergeflagen had ; gelyk dat nader
blyken zal , als wy over Ophir in 't by-
zonder zullen fpreken.

Veele Geleerden, als Bmfrerius^ Cor-Gdyb
nelius a Lapide , en meer anderen , meenen , ook de

dat van Joktan zelf ook veele Indianen , ',
an<ien

,
*

en verfcheide nabuuren der zelve
,
gefpro- ^volkt^

ten zyn; hoewel andere dit weer al zoo
los tegengefproken , als het zommigen
met zeer onvafte bewyzen beweert en
ftaande gehouden hebben ; maar het zal

daarop aankomen, wat zy doorlndianen

en Indien verftonden, aangezien (gelyk

E 3 wy
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\vy hier na breeder toonen zullen) de Ou-
den die naamen van Indien en Indianen

al vry ruim nu en dan genomen, en die

ook aan landen gegeven hebben , die al

vry verre daar van daan lagen.

Dat alleen is zeker , en by de Ouden
bekend , dat Joktan , en zyne nazaten

,

zig in het gelukkig Arabien wyd en zyd

hebben ter neder gezet , 't geen duidelyk

te zien is uit de voetftappen van de naa-

men zyner zoonen , die men onder ver-

fcheide volkeren in die landftreek in oude

tyden ontdekt heeft. Immers wy vinden

deze by Bochart in zyn Phaleg lib. II. cap.

1 f. niet duifter ; Elmodad, '.fi*ty**«tfè 'H^»i««

Shalaph, s«aj)^«i , s«?<4><>/ , "Zi>*.$m' Hatzar-

maveth , Xapfuttm' Jaracb, igaxi""'"^ A-
doram , 'i»&>« , 'a^m , 'Vomu»i' Uzal of
Auxal, 'AviaxtctSsifyi,

?
i2^5 - Diklah, a<-

xtxxtïn' Herodoot, es™;- Ptolom: Abimael,

"A(i/>s x.cu 'Iftictol' Shebd , 2i»j/3oï , Xxpxi' O-
pbir, "n/poet irt>T. 'shQxïJw PUnius. Jobab,
'i j8«, 'lapxi, fi in de plaats van een /3, en
'la^a^K' kot.

Nog nader blykt dit , vermits men in

Arabien ook nu nog overblyfzelen van den
zelven naam Joktan, of ten minften van

Jektan, vind in een landftreek van Mecca

,

in de ftadt die Baifath - Jektan genaamt
word.

Al die Afabiers ,
gelyk ook de daar on-

trent gelegene volken, houdenJoktan voor

hunnen vader, en ook voor den uitvinder

van hun taal , hem in die taal ook wel

Cahtan noemende ; van welke Cahtan ook
tkCahtaniten, in 't gelukkig Arabien zeer

bekent ,
gefproten zyn , even gelyk de

Amaniten enHomeriten (mede zeerbekende

volkeren aldaar) van Jektan zelf, dat men
omftandiger by Gabrïél Sionita cap. de

Oriente, en by Eutbymius in Mahometicis

zien kan.

Dus vinden wy dan , dat 'er twee Ha-
vilahs of Mannen geweeft zyn , die ider

Havilah
zeer on-

eigentlyk een byzonder land^ verre van den ande-
Indiën

gtfuaqjt.

Navor-
fching

van
Ophir

iynde

ren gelegen, bevolkt, en beide die lan-

den, ider na zig zelve, Havilah genoemt

hebben; van welke beide landen nogtans

maareen, en wel heteerfte, hoewel zeer

oneigentlyk , van de Ouden voor Indien

,

daar het nog verre af lag ,
gehouden is.

Even zoo wiften de Ouden ook van

Ophir en van Tharfis , als Indifche Ge-
weften , te fpreken , hunnen toevlugt in

dezen ook zelf tot de Heilige Bladen ne-

mende; dog gelyk'er verfcheide Havilahs

zoo wel perioonen als landen , van die

naam geweeft zyn, alzoo zullen wy be-

vinden, dat 'er ook meer dan een Ophir

geweeft is ; weshalven wy dit wat nader

uit de grond zullen ophalen.

Ophir (in 't Hebreeuwfch iai», afche,

een verteering tot afch , en een vrugtve-

ving beteekenende ) komt ons allereerft

voor, als de naam vanjokttns z.oon, en

als de broeder van dien Havilah,van welken ok de
Ge». 10: 29. in dezer voegen gefproken Naam
word : En Ophir, en Havilah en Jobab. vm Wee
Dit is dan wel de broeder van Havilah ,fcd

n
et

maar een geheel andere, als de zoon van
Chus, van welken wy Gen: 10: 7. lezen.

Gelyk nu de Ouden in de eerfte tyden
van 's werelds bevolking, die landen, die
zy eerft in bezit namen , na zig zelven
noemden, alzoo moeten wy wel aanmer-
ken , dat wy in Gods Woord ook van een En °°k
tweederlei Ophir , beide goudryk, en beide x'

an
,

twee

na dezen Man, Ophir genaamt, lezen.
P*

Voor eerft lezen wy van een Ophir , in
't gelukkig Arabien , door Ophir

, Joktans
zoon , bevolkt , en na hem zoo genaamt.
Dit lag niet verre van dat Havilah , be-
vorens by ons, als in Arabien mede leg-
gende , beichreven , even gelyk dat gantfeh
huisgezin van broeders zig daar nederge-.
Hagen had. Het lag niet verre van Saba
en Havilah , ontrent een land en volk

,

by Ptolomeus als Caflanites , by Diodoor
met de naum van Gafandes , en by ^ga~
tharcides met die van Cafandres, bekent.
Een naam afkomftig van 't Chaldeeuwfch
woord |on chajdn ,Jchatten verbergen, en pr»

cbozen , eenfebat, gebruikende de ch voor de
g, gelyk men da wel meer inHebreeuw-
iche woorden ontmoet.
Dat in dit Ophir , of ten minften in

'tJand van zyne nabuuren , de Sabeen,
veel goud viel, blykt klaar, 1 Reg. 10: z.
alwaar de koningin van Scheba, oihaba,
uit het Zuiden , dat is, 't gelukkig Ara-
bien , met veel gefchenken ( volgens de
wyze der Oofterüngen ) en onder andere
met goud by Salomo quam. Men ziet dit
ook Pf. 72: i f. Jef. 60: 6. en Ezech. 27: 22.

Mlius Gallus by PUnius roemt hun me-
de als zeer goudryke volkeren, enfehoon He

J
een

men by de Ouden van geen goudmynen f^ZF"
der Sabeen leeft, is het egter zoo Strabo Arabien
zegt zeker, dat zy veel goud hadden, eng^n.
het is genoeg , indien dat maar by de Gas-
faniten , hunne nabuuren , die of onder
de Sabeen ftonden , of met hen handel
dreven , en naby hen woonden

,
geweeft

zy , gelyk het Agatbarcides , Diodoor en
Ptolomeus, getuigen, en zelf in zoover-
re , dat de Inwoonders een pond goud
tegen een pond yzer verruilden.

Dit nu is dat Ophir, waar van Job cap. En 't zei»

22: $-s 24. zegt: Dan zult gy 't goud o/»ve, waar

'tjiof leggen , en 'tgoud van Ophir by den ™n
]^

rotsjleen der beeken. En cap. 28: 16. Zy p
.

( te weten Gods Wysheid) kan 'niet gefebat

werden tegen fyn goud van Ophir.

Ook heeft David het goud ( waar van
1 Cbron. 24: 4. gefproken word) dat hy
tot den huize Gods gaf {drie duizend ta~

lenten gouds , van bet goud van Ophir ) al

mede van dit, en niet van het ander goud-
ryk, Ophir, zeer verre van dit afgelegen,

gehaalt.

De
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De redenen die wy hebben , om dit vaft

te ftellen, zyn deze: voor eerft, omdat

het Ooftindifch Ophir, in die tyd, dat

job, Mofes tydgenoot, leefde , en zelf

nog inDavidstyd, niet fchynt bekent ge-

weeft te zyn j want zoo David dit Ophir

gekent had , zekerlyk zou Gods Geeft zoo

wel in Davids tyd , als in die van Salomo

,

iets daar van , waar by het te onderfchei-

denwas van het Arabifche, gemelt, en,

gelyk hy van Salomo doet , 'er met een

woord wel by gevoegt hebben , dat de

knegten van Hiram, koning van Tyrus,

2vn groote vriend, met Davids knegten

derwaarts gevaren waren , of het eene of

't andere van delndifche zeldzaamheden

,

door Salomons knegten mede gebragt,

mede te rug gevoert hadden, van al het

welkewy niet een letter lezen } maar vin-

den zChron. z: 2. wel aangeteekent , dat

Hiram aan David Cederen , om voor hem

een huis des Heeren te bouwen ,
gezonden

heeft. Daar werd ook wel fs 13, 14. en

cap. 4: 16. gemeldt , dat koning Hiram
hem eenen tiiram Abi-, eenen konftigen

werker in goud , en andere bergwei-ken

,

gezonden heeft ; maar van dat Ophir,

dat zyn knegten aan de knegten Salomons

wezen, werd niets, dat daar na gelykt,

gefproken.

Ten anderen , zoo en leeft men niet , dat

Davids knegten tot het halen van dit Ophi-

ritifch goud , zoo veeljaaren , als Salomons

knegten uit geweeft zyn , waar van ook
wel iets door Gods Geeft toen al , en niet

eerft in Salomons tyd, zou aangeteekent

geweeft zyn, waarom wy dan vaft ftel-

len, dat het veel nader, by Judea, dan

't andere, moet gelegen hebben. Behal-

ven dat David dit goud ook wel van Thar-
fis ( 't geen wy toonen zullen , dat met
Ophir wel voor een en 't zelve genomen
word) ofvan Tarteflus in Spaanjen , door

de vaart der Tyriers daar op ,
gekregen

kan hebben.
Maar behalven dit Arabifch , zoo was

'er nog een ander goudryk Ophir, dog
viy verder van daar gelegen j Ophir, door

de Tyriers al lang bevorens in der ftilte

,

zoo het fchynt bevaren , en een en de zelve

naam met dit Ophir, naeen endenzelven

Man, dragende, volgens een gewoonte,
die de Hebreen , Tyriers , en andere vol-

ken , wel meer hadden , van een en de zelve

naam aan meerfteden te geven, dat men
niet alleen klaar aan 't oud en nieuw Ty-
rus ziet , 't geen zoo digt by den anderen

gelegen, en (zoo verfcheide Geleerden ftel-

len) op een en de zelve tyd (als Salmanas-

far nieuw Tyrus, dat op een eiland lag,

belegerde) nog in wezen geweeft heeft,

maar men ziet het ook aan eert ander Ty-
rus, in 'troode meir gelegen hebbende,

van 't welke Strabo en Ptolomeus melden.

Eerwy nu voortgaan, om te toonen,

waar dit Ooftindifch Ophir geweeft , of
te vinden zy , moeten wy hier eerft nog
iets van Tharfis , alzoo daar van in Gods
Woord zeer dikwils gefproken word , en
het veel betrekking tot dit Ophir heeft,

aanmerken.

Tharfis is een naam, die dan eens aanNavor»

zekere mannen , dan eens aan een ftadt offcning
land , en ook zomtyds aan den oceaan

, ^
at mea

in Gods Woord, gegeven word. Tharfis

Tharfis houden zommigen alleen maarverftaan

voor den grooten oceaan. Dat het over al moet«

zoo niet , en in verfcheide paflagien der

H. Schrift niet anders dan voor een zekere
plaats of land , zoo genaamt

, genomen
kan werden , zien wy klaar 1 Chron. o: 21.

daar gezegt werd , dat 's konings fchepen

voeren naar 'Tharfis , met de knegten Hirams :

en eens in drie jaaren quamen zy van Tharfis

in. Hier te willen droomen , dat dit zou
te kennen geven , dat zy na zee voeren

,

en uit zee quamen , is te dwaas , om 'er

af te fpreken , want uit de bloote verge-

lyking van 'tpde fs met dit 21. zal niet

alleen klaar blyken, dat zy na een zeker
land, maar ook na wat voor een land zy
gevaren hebben.

Jon. I: 2. werd ook 't Woord rwwtn
Tharfis al meteen n agter aan gefchreven

,
ten bewyze , dat het een zekere plaats uit-

drukt , en datJonas na die plaats voer
, ge-

lyk dat gantfch verhaal dit ook beveftigt.

P/al. jz. leze ik van de koningen van Thar-

fis. Koningen nu worden noit naar een
zee, maar altyd naar hun ryk, genaamt.
Nu blykt dus verre wel , dat Tharfis

een zeker land beteekenen moet , maar
van meer belang zal 't zyn , te mogen
weten waar dit land te vinden zy.

Zommige hebben hier door de ftadt Waar
Tharfus,in Cilicien,Paulus geboorteplaats , 't land

;

door Tharfis , Javans zoon gebouwt

,

Thar&
.

verftaan.
'genaamt.

Andere meenden, dat Tunis ofKartha-
go, als niet ven-e vanJoppe gelegen, dit

Tharfis vanJonas geweeft zyj maar ver-

mits dit niet wel over een te brengen was
met de reize van Salomons knegten, die
op hare togt na Tharfis drie jaaren uit-

bleven , zoo hebben andere Tharfis voor
Ooftindiën , of voor een en het zelve met
Ophir, gehouden.
Het is zeker, dat, gelyk 'er een twee- Gelyk

derlei Ophir , dat 'er ook alzoo een twee- een mee*

derlei Tharfis der Ouden was. SaSö
Voor eerft was 'er een Tharfis , waar was 'er

na toeJonas , de Propheet Jon. 1 . dagt te ook een

varen , en van het welke ook wel by an- tv
Y
e^r*

derePropheten, als Jef.zy. r, <5, 10, 14. j?
r
"

Jer. 10: 9. en Ezech. zy. 12, zf. gefpro-

ken word. Een Tharfis , waar na toe

men gemakkelyk en in korten tyd van

Joppe komen kon , en waar na toe men
niet uit de roode zee vaaren kon.

Wy houden dit Tharfis voor een en
't zelve
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't zelve met Tarteflus, ofGaddir, in Spaan-

jen : Want 't geen de Hebreen Tharfis

noemden , noemden de Grieken , dat wat
na hun taal buigende , Tarteflus > en even

gelyk men van Affyria wel Aturia, de w
,

in een n veranderende, maakte, alzoo is

Tharfifa en Tartejfa zeer ligt over een te

brengen.

Dit was een ftadt , waar op de Tyriers

handelden , en die van Tyrus in korten

tyd kon bezeilt worden , een beroemde

koopftadt, van welke ook Herodoot lib.l.

cap. \6i. en lib.iv. cap. if2. fpreekt. Zy
lag onder aan den berg Calpe , in Spaan-

jen , zoo Claudiaan zegt

:

Condiderat jam folis equos Tartcjfia Calpe.

dat is:

De zonnekar begon haar hooft al neer te halen

En by Tarteffus , dicht by Calpe , in zee te-

dalen.

En voornamelyk werden wy in dit ge-

Het- eene voelen , dat Tharfis , van den Propheet
'^S m

. Jonas bevaren, dit Tarteflus geweeit zy,
paanjen

' gefterkt , om dat daar die waren vielen

,

die Jer. 10: p. en Ezcch. 27. gezegt wor-
den van daar gevoert te zyn. ( Hoewel
zommige der zelven ook wel op het ander

Tharfis vielen.) Alwaar het geroemt word
wegens zilver, en niet van goud (hoewel

het 'er ook viel) gelyk het ander Tharfis

,

't geen zoo wel wegens zyn goud als zilver

geprezen word.

Dat hier zilver , en andere Metallen

,

vielen , getuigt Diodoor lib. v. Plinius

lib. xxxin. cap. 6. en Strabo lib. 111. cap. 272.

nadrukkelyk fprekende van hare zilvere

bedfteden en zilvere vaten. Dat'er tin viel,

getuigt dezelve Strabo met Diodorus , zeg-

gende : dat dit land in zilveragtig tin bloeide.

Dat'er yzer viel, getuigt Strabo en Solh

nus. Dat'er lood viel, ziet men ook by

Strabo •, en Plinius zegt lib. ui. cap. 3. dat

by na gantfeh Hijpanien van berg/lofen van

lood, yzer ,. koper , zilver engoud overvloeit

,

al 't welke byna even eens zoo door Pomp.

Mela lib. m. cap. 6. verhaalt, en nog na-

der door Plinius iib. xxxiv. cap. 14. van

"tyzer, cap. 16. van het tin, en lib. iv.

cap. 22. van het lood , beveiligt word.

Gelyk 'er nu P/al. 72: 10. van konin-

gen van Tharfis gefproken word , alzoo

melt Herodoot lib. I. cap. 163. ook van
koningen van Tarteflus , dat Tarteflus,

't geen de Griekze dichter Anakreon zeer

beroemt heeft gemaakt. En 't geen, vol-

gens Strabo''s zeggen lib. 3. pag. z6j. uit

Eratojthenes , digt by Calpe , of de rivier

de Baetis , legt.
1 Maar behalven dit Tharfis was 'er nog
een geheel ander Tharfis , in 't Ooften
gelegen , tot welkers gins- en te ruggetogt
Irie jaaren vereifcht wierden.

Van dit Tharfis. word 1 Reg. 10: zz,

Het an-

dere in
'

Ooften

,

't geen

ook
Ophirgfr

naamt
wierd.

2 Chron. p: 10, 21. z Chron. 20: 36", 37.
gefproken , en dat het ook Ophir genaamt
word, zien wy zClrron. 8: 18. en p: 10.

vergeleken met 2 Chron. 6: 21.

Dit kon niet een en 't zelve met het
ander , en Weftelyker Tharfis wezen.
1. Om dat men uit het Roode meir, en
niet uit de Middelandfche zee , daar na
toe voer ; want de fchepen , die na dit

Thai fis voeren , wierden te Ezeon - Geber
gemaakt, (gelyk wy z Chron. zo: z6

y zj.
zien) 't geen aan den oever der fchelfzee,

by Eloth , in 't land van Edom lag , 1

Reg. p: 26. 2. Om dat de reis 'er na toe
drie jaaren duerde.

Beide deze ftellingen werpen ook om
verre 't gevoelen der gene, die de wereld
tragten te doen gelooven , dat Ezeon-Ge~
ber in de Middelandfche , en niet in de
Roode zee , gelegen zou zyn -, meenende
dit goed te maken met een andere uitleg die
men aan pio o' jam fuph of de fchelfzee

geeft j zonder eens te denken , dat Edom
klaar genoeg aanwyft, dat men het daar
(immers mynes oordeels) niet zoeken
moet.

Ditlaatfte ofOofterfch, en zoo ver af-

gelegen Tharfis , houden wy voor een en
hetzelve met Ophir, niet 't geen inAra-
bien , maar veel verder op in 't Ooften

,
gelegen was.

Dit blykt ons , zoo klaar als de dag

,

uit 2 Cbron. p: 10. daar Hirams knegten
en Salomons knegten befchreven worden ,
als perfoonen, die goud, algummimhout
en edel gefteente uit Ophir bragten. Dog
in 't 21 fsva.n dit zelve kap. worden die

zelve knegten van beide die koningen
(2 Chron. 8: 18. ook, als na Ophir met
hunne fchepen gevaren hebbende , be-
fchreven) gezegt met hunne fchepen naar
Tharfis gegaan en van daar met gout , enz.

weer gekomen te zyn.

Ook word 1 Reg. 10: 11. 't land, van
waar Hirams knegten 't goud aan Salomo
bragten, Ophir, en ^s 22. Tharfis, ge-
naamt, eenonbetwiftelykbewys, dat het
land een en 't zelve , dog de naam zoo
wel Tharfis als Ophir , geweeft is.

Allerklaarft blykt dit 1 Reg. 22: 4P. ^UI J
daar wy deze woorden vinden : Jofaphat wys , dat

maakte fchepen van Tarfis , om naar Ophir °,Phit CT

te gaan
-, maar zy gingen niet : want <te'

lharfis,

fchepen wierden gebroken te Ezeon - Geber. ^"elvc
En 2 Chron. 20: 36,37. ftaat: En by wr-land in 't

gezelfchapte zig met hem , om fchepen te Ooften is.

maken om naar Tharfis te gaan , en zy maak-
ten de fchepen te Ezeon - Geber.

Uit deze plaatlèn , met den anderen ver-

geleken j gelyk ook uit 1 Reg. p: 27, 28.

en 10: 22. vergeleken met 2 Chron. p: 21.

meenen wy dat genoegzaam , voor iemand
die niet dwarsdryven wil , te zien is,

dat dit Ophir en Tharfis , een en 't zelve

landfehap zyn . van waar Hirams en Sa-

Jomom



of NEDERLANDS MOGENTHEID aldaar. 41

lomons knegten goud , en andere zeld-

zaamheden, gebragt hebben.

Waar dat Nu is de vrage, waar men dit Ophir

lag. ofTharfis, na 't welk men uithetRoode

meir, en niet uit de Middelandfcbe zee,

voer , zoeken of Hellen zal nu nog te

wezen.
Dit moet voor af, waarwy dit dan ook

ftellen te zyn , een land wezen , daar veel

goud, zilver, ivoir, daar aapen of pape-

gajen, algurnmimhout, en edel gefteenten

,

alle tezamen by een, volgens zChron.9:

xo, 21. gevonden worden : Want hier

zulke landen te melden , daar het een of

't ander , van deze zeldzaamheden maar

viel , en.de andere weer niet , kan aan

de woorden van dien text niet voldoen.

Het moet ook een land wezen , waar
na toe men gemakkelyker uit de Roo-
de, dan uit de Middelandfche zee zeilen

kon, alzoo die togt niet van Tyrus, maar

van Ezion-Geber , daar ook de fchepen

gemaakt wierden ,
gedaan wierd j en daar

men langs de wal, roejende of zeilende,

komen kon , alzoo (gelyk wy toonen

zullen) men toen nog op de itarren, en

maar langs de wal zeiLde , en men an-

ders ook zoo lang niet had behoeven on-

derweeg te zyn, daar men nuwelverdagt

moet zyn, dat dit land egter alvry verre

Van daar gelegen moet hebben , dewyl zy

een uit- en t'huisreize in drie jaaren eerit

konden doen. Een Helling , die de ge-

dagten van zommige , die Ezion - Geber

in de Middelandfche zee plaatzen willen

,

en door de Schelfzee de Middelandfche

verftaan, zeggende, dat-pio er jam foeph,

de bepaal zee beteekent, geheel doet ver-

vallen.

ornmi- Daar zyn 'er die meenen , dat, gelyk

: nemen alle vergelegene landen wel Indien by de
•phir en Spaanjaarden- , en zelf ook wel by de
harfis, ouje jjicnt;erSj als blyken zal, genaamt

aor een wieiden , alzoo ook Ophir en Tharfis in

aieker Gods Woord voor alle verre gelegene
1 verge- landen genomen moeten worden.
S?1 Dit zou dan ook in 't wilde fchermen

geweeft zyn , zonder eenige zekerheid

van 't land, waar na toeHirams enSalo-

mons knegten voeren , daar dit nogtans

niet anders, dan voor een zeker, en by
hen bekend land, kan opgevat worden,
gelyk wy ook reeds meenen klaar genoeg

getoont te hebben , dat nog Ophir nog
Tharfis anders , dan voor zeker bekent

land , in Gods Woord gebruikt word.

) eer
Waren de knegten Huams kenners \ an

n

°

g
s
e.

z
de zeen , buiten allen twyffel fluit dit ook
in, dat zy kenners van de havens en zee-

plaatfen, en van 't land, daar zy na toe

voeren, geweeft zyn, behalven dat het

dwaasheid ware geweeft, zoo groote Equi-
pagie , en zoo veele onkoften , als daar

toe vereifcht wierden te doen , zonder'

eenige zekerheid waar men na toe ging.

! Dïbi,

nge-

rond.

Ook zal niemant zoo onbezonnen zyn te

gelooven , dat zy 't goud in zee , maar
wel dat zy het in eenig goudryk land,
van hen daar voor reeds al gekendt

, ge-
vonden, en van daar na hun land gevoert
hebben. Een gevoelen, waar in de meefte
Geleerden overeenftemmen.

Daar zyn'er dan, die Ophir in Africa,-

daar zyn 'er die 't in America , daar zyn
'er ook, die het in Afia plaatzen.

I. Die 't in Africa ftellen , fpreken van Andere

het ryk en de ftadt Meiinde , dieaan zee, plaatzen

byna onder de Linie , en niet verre van 9pi{ in

het goudryk ghiiloa af, gelegen is. Daar en
r

^a

'

ro

zyn 'er ook , die van Angola droomen ,

fchoon het geenzins goudryk is. De
gedagten der genen , die Zofala te berde
brengen , fchynen ten eerften opflag wel
eenig licht te geven ; vooral, zoo mer*
denjeiiüt, 'Thomas Lopez, gelooven wil,
die voorgeeft , dat die van Zofala nog
boeken hebben, waar uit blykt, dat Sa-
lomons vloot alle drie jaaren daar geweeft
zy , 't geen een valfch opgeven zonder
eenig bewys is , dat niet fwaarder by ons
weegt, als de Chaldeeuwfche overzetting
over 1 Reg. 10: 11. daar de vloot van
Ophir de Afrikaanfche genoemt word.
Wat deze drie ryken, voor Ophir opge-
geven, aangaat, die konnen het geen van
drien geweeft zyn -, om dat men daar toe rw zon*
geen diie jaaren van nooden had , en om der
dat daar verfcheide dingen , door Salo- grond,

mons knegten van Ophir gebragt , als

zilver paauwen of gefteenten , niet
gevonden wierden. Daar zyn'er ook die
van Kaïthago en Thunis fpreken j dog
'teene en 't andere, was in Salomons tyd
nog niet in wezen , en , indien het 'er

al geweeft was, zoo was 't beide veel ge-
makkelyker van Tyrus , dan uit 't roode
meir, te bevaren j behalven dat men ook
geen drie jaaren tot die reize hoefde te
befteden , hoe men ook den togt mogt
aangelegt hebben. Een bewysreden , even
kragtig ontzenuwende de gedagten van die
Ophir in Spaanjen zoeken.

II. Die vanAmerica fpreken,laten hunne
gedagten gaan, ofop 't eiland Hifpaniola, ofP

aar Wa

óp beide de landen van Peru (meynendedat h

e

e

r

t

!

in
e

2 Chron. 3: 6. Vgoudwas van Parvaim-, even America
als of dit in duali de twee Peru's uitdrukte , plaatzen,

op beide de Peru's gezinfpeelt wierd) maar
wy keuren dit alles af, om de zelve reden,
waarom wygantfch America, als lag daar

't oude Ophir, verwerpen. Andere denken
op eenige andere Americaanfche eilanden,

en dat Diodoor en Ariftoteles , daar over al

in hun tyd , hoewel zonder het zyn regte

naam te geven, gefproken hebben.

Maar ook deze ftelling vervalt , al*

fchoon men ook , by verzetting van de
letters, van Ophir, Peru maken mogt.

Het woord Parvaim komt nergens meer
voor, als inde aangetogen plaats, ender-

F halver»
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halven is daar van alzoo weinig met grond

te oordeelen , als over 't Gopher- 't geen

ook maar eens Gen. 6. en 't Almuggimhout ,

dat maar in die togt van Salomons kneg-

ten, voorkomt; dog indien men op die

duali van Parvaim zoo fterk liaan wil,

kan men daar door veel gevoeglyker

beide de Ophirs , dan beide de Peru's ,

verflaan j hoewel wy het daar voor niet

zeker opgeven. En dan zal het maar

Ophirs, dat is, van 't befte goud zyn

,

der zeven foorten by deRabbynen opge-

telt, 't geen een en 't zelve is met 't goud

van Uphas, waar van wy Jer. 10: p. en

Dan. 10: f.
lezen, zynde dat woord van

ip paz , dat dicht , zuiver goud beteekent

afkomftig j want <p paz en )j» uphas is

beide van na pazaz , verfierkt worden , af-

komftig. Immers, dit is 't gevoelen van

zommige Geleerden j behalven dat andere

Uphaz voor een en de zelve naam met

Ophir nemen, en 'er niet anders, dan dat

land, door verftaan.

De redenen , waarom wy gantfch Ame-
rica verwerpen , zyn deze

:

i. Dan zouden zy van Tyrus , uit de

Middelandfche , als veel nader zynde , en

niet van Ezion - Geber of uit de roode

zee, derwaarts t'zeilgegaan hebben j daar

zy uit 't roode meir veel gemakkelyker

in Ooftindiën , dan in America komen
konden.

2. America , wat men ook uit de

duiftere fchriften der Ouden , of uit

het fchryven van Diodoor en Arifioteles,

van dat eiland , door de Karthagers by

Gades ontdekt , droomt, was toen nog

niet gevonden > en kon ook nog niet ge-

Al mede vondea zyn »
om dat het zon(ierCom?^

2onder niet te bevaren is, dat lang daar na eerft

grond, gevonden is , wat deze of gene met Pi-

neda, Lemnius , Fullerus, en andere, ook

daar van opgeven ,
gelyk wy hier na

toonen zullen.

x. Was America toen al bekent ge-

weeft , dan zou daar van wel d'eene of

d'andere voetftap in de fchriften der Ou-
den te vinden zyn. Zy zouden ook met

zoo veel vrees, hadden zy 'tCompas ge-

had, niet van hunne togten ter zee, nog
van Gades , als d'uiterfte bekende grens

aan die kant gefproken , maar wel van

America of der zelver eilanden ten min-

ften iet gerept hebben ; daar men 'er nu
niet een letter by iemand van vind.

4. In Peru valt geen ivoir
,
ja een oli-

fant kan 'er niet leven , nog die lucht

verdragen , zoo van wegen de koude ge-

Daar iyn
Dergten , als om 't gebrek van water,

'er ook , III. Die van Afia fpreken , en Ophir
die het in in Ooftindiën fteilen , hebben de befte en

Afia waarfchynelykfte gedagten; omdat men

n geer?

1
' a^ de zeldzaamheden , door Salomons

hst waar knegten aangebragt , daar in op een en
fchyniyk- de zelve plaats by den anderen vindt,
fte is.

J

Het eiland Urphen in 't roode meir, by
zommige geoppert , legt te naby , en le-

vert ook de verdichte goederen niet uit

;

alzoo weinig als Aphar in 't roode meirj
waar af de Geleerde Hormus fpreekt.

Jofephus lib. I. cap. 2. Antiquit. verftaat

'er door een land in Ooftindiën , Aurea
Cberfonefus of xp" "** n?°-»« * 'tgoud eiland

genaamt > dog Ptolomeus, Plinius , en
andere, maaken onderfcheid tuiTchen dit Waar h^t

Xfvo-ni üfc-is , V goud eiland , en tuflehen jn^
%pvs-Mtn yw of aycie-x» x*?*>

i
het goud land j niet lag.

fchoon vele der hedensdaagze Schryvers
dit voor een en 't zelve nemen. En dan
verftaan zommigen hier door de gantfche
Maleitfche kuft , van Malacca af tot aan
Tanaflerin toe.

Anderen fteilen Pegu , een ryk , daar

veel goud , gefteente , zilver , en andere

goederen, vallen, engeloovenditteeer,
om dat 'er zyn , die alzoo valfchelyk , als

Thomas Lopez van die van Zofala , met
de Franciscaner Monnik Bonferrus, voor-

geven, dat de Peguanen zeggen van die

Joden en uitlandfche geiproten te zyn,
die Salomo in dat ryk gelaten heeft , om
als Banditen in de Ophiritifche goud-
mynen te werken.

Andere houden Taprobana voor Ophir. gy vrékt
Maar dan verwart men zich weer in ver- gelegen-

fcheide gevoelens , waar Taprobana lag.hfid vaa

Laat ons eerft zien wat de Ouden van^ap^a"

Taprobana zeiden, of ons dit eenig licht Ouden
geven kan. gefproken

Plinius zegt lib. lxi. cap. 26. dat de™01^
Ouden hunne waaren bragten van Tapro»
bane naar Berenice, aan de roode zee.

Ptolomeus zegt van de inwoonders des-

zelfs : Dat het menfehen zyn , andere in

grootheidvan lichaam te boven gaande , met
een blaauagtig oog , fors en verfchrikkelyk

van gezigt en ftem j dat zy over de hondert

jaaren leven. Dat in hun land de Berylli

en Hyacinthengroejen , dat daar goud en zil-

ver , ook marmer byna als fchildpad «, en
dat 'er gefieenten en peerlen , die zeer goed

zyn , gevonden worden -

f dat zy Hercules

eeren , en dat zy een zeer Ouden en kinder-

loozen vorfi ten koning verkiezen , en zoo hy
'er egter kreeg, dan afzetten, op dat het ryk

noit erflyk zou worden. Hy fpreekt ook ,

in zyn verhaal van Taprobane , van zekere
plaatzen , Stndocanda en Rodagani , dat

zommige voor de ftadt Candi , en voor
Reygam , van welke beide hy weinig wift,

zonder eenige grond nemen.
Een verhaal vol verdichtzelen, ja open-

bare leugenen , waar men dit Taprobane

in Indien ook fteilen wil.

Dionyfius Perieg. fpreekt 'er fs fpr.
aldus van:

'Aitpf. ye xuXtaooq fisyec^v t?rt ifiroy t>.a<o

MoWf* T<t^op«v)j» 'Arnr/evia» tMty&nat.

. ....

da<
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dat is:

Zo gy van daar u na den Zuiderhoek toe-

wendt ,

Zult gy by Colias groot eiland fpoedig wezen j

By faprobane, 't geen de moeder was voor

dezen

Der Olifanten, die ons d'Afianer zendt.

Plinius lib. vi. cap. 22. zegt , dat Annius

Plocamus , eenen viygemaakten flaaf

had , die langs de Arabifche kuft door

een ftorm uit den Noorden voorby Cara-

mannien geflingért, de if
de dag te Hip-

puros , in een haven van Taprobane , ten

anker liep.

Men wil , dat dit een eiland , en wel

eer k*xxi z^J» of oud Simoendoe , zoo

Ptolomeus melt
,
genoemt geweeft zy > en

dat het naderhand den«naam van s«a«i of

Salai , droeg , waar van , na zommiger
gedagten, metter tyd 't woord Zeylon of

Ceilon, zou gegroeitzyn. Strabo {preekt

'er lib. II. pag. 128. mede van, dog maar
als van een groot eiland om de Zuid , in

zee en tegen' övér Indien gelegen, ender-

halven zeer duifter
,
plaatzende dat fooo

ftadien boven Ethiopien. En indien men
zyn woorden lib. I. pag. 112. en lib. II.

pag. 212. eens naziet , fchynt hy 't niet

verre van Egypten of 't land , dat in ka-

neel zeer vrugtbaar en dat by de Ouden
Arabien was, te plaatzen, aangezien hy
die beide by 'Taprobane voegt.

Dat 'er in dit Taprobane veel olifanten

vielen , word niet alleen van Dionyfius in

de aangetogen plaats , maar ook door So-

linus uit Plinius beveiligt ,
gelyk mede

Müaan lib. xvr. cap. 18. Hifi. Animal.

aldus getuigt :

dat is :

Het heeft -ook landjlreken met veel olifanten ,

en zelf met de grootfie , bezet.

Strabo zegt in de aangehaalde plaats,

dat het veel ivoir , en veel fchildpadden

voortbragt;

Izetzes in Chiliad. vin. hifi. 213. ge-
tuigt 'er van :

£V TUVTl) KCtl iXttycCVTlS , &C.

dat is:

Taprobane is een zeer groot eiland der India-

nen , en in V zelve zyn ook olifanten.

Ovidius in Ponto lib. I. Eleg. f.

§hto tibi fi calida pofitus laudêre Syene
,

Aut uit Taprobanen Indica pingit aqua.

dat is:

Wat baat het u in HwArmSyeen te zyn ge-

prezen
,

Of daar het Indifch nat verft laprobanes
wezen.

Dat dit Taprobane dikwils door de Fe-

niciers en Arabiers bevaren wierd
, getui-

gen Plinius, Solinus en andere, daar by
voegende , dat hun Godt Hercules daar
gedient wierd van de inwoonders in eert

Arabifch gewaad 5 doch van den koning
in een gewaad , waar in hy na Bacchus
geleek.

Dat nu ook al die mede gebragte fraa-

jigheden, van goud, ivoir, aapen, paau-
wen, koftelyk hout, en allerlei geiteen-
ten in Taprobane vielen, werd door Steu-
chus, over Arrianus handelende, omftan-
dig getoont.

Hoewel al dit gefchrevene by de Ouden
over Taprobane ons weinig licht geeft $
en de een Malacca , de ander Sumatra

,

( fchoon dat veel van Ptolomeus befchry-
ving afwykt) en weer anderen Ceylon +
voor Taprobane neemeii ( hoewel ik niet
begryp * hoe Bochart in Phal. lib. II.

cap. 27. daar een rivier Phafis vaft maken
kan ) zoo willen wy egter het daar voor
houden , dat het van Ophir in de zaak
niet verfchilt , maar moeten 'er by voe-
gen , dat het ons de regte plaats , waar
over 't gefchil is , niet aanwyft. Daar
zyn 'er ook , die meenen , dat Salomons
vloot niet op eene plaats van Indien,
maar in verfcheidene geweeft is, en zoo
die goederen j ten deele uit het eiland
Sumatra , ten deele in Pegu $ Malac-
ca , en in andere Indifche geweften

,

by een gezamelt heeft. Andere meenen
,,

dat men het in een landftreek , s*™^« ge-
naamt, en by Ptolomeus bekent, ontrent
Goa op 1 f graaden zoeken moet , waar
toe Job 22: 24. iReg. p. iReg.10: 11.
en andere plaatzen, daar 't woord 2*><pel?

w

en X4*{«' voorkomt
, geen quade aanlei-

ding geven.

Voormy^ ik ben van oordeel, dat men
de gantfche kuft, van Suratte af, tot het
eiland Ceylon toe, en dus ook de gant-
fche kuit van Malabar , niet alleen tot
Kaap Cori , of tot de Kaap Commoryn

,
gelyk Ptolomeus by zyne befchryving van
Taprobane meent , maar zelf ook Ceylon
ingefloten, 't geen waarfchynelyk aan die
kuft nog vaft geweeft is, voor Ophir ne-
men moet..

Deze kuft kon van de Tyriers uit het
roode meir gemakkelyk langs 't land van
Arabien , voorby de golf van Perfien
('t geen maai- weinig o, erftekens , en zelf

nog niet eens noodig was ) en dan weder
langs de Malabaarfche kuft tot Ceylon
toe bevaren worden.

Langs deze kuft , 't zy in 't ryk van Waar
Cambaja , aan den Indus gelegen , 't zy in Ophir

dat van Guzeratte of Malabar en vooral eigentlyk

in 't eiland Ceylon alleen , vielen al die 8eleSen

zeldzaamheden , door Salomons knegten
mede gebragt.

En dus ziet men klaar, hoe onnoodig

het is , te ftellen , dat zy nog een gantichen
F 2, om-
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omtogt langs de kuft van Choromandel

,

ofwel over de Golfvan Bengale , met zoo

veel gevaar, en uitrekking van hun reize,

of wel na Pegu , of, 't geen hen nog veel

minder geleek , naMalacca, of naSuma-
tra , gedaan zouden hebben , daar zy alle

- de goederen en zeldzaamheden , door Gods
Geeft gemelt , in de landftreek , by ons

aangewezen, op hun gemak hebben kon-

nen bekomen.
Dat nu Ceylon voor al tot het vroeg

van de Ouden bekende Indien behoort

heeft, ftel ik daar uitvaft, omdat Exod.

30: 2,2. de Heer aanMofes, die in 't jaar

24f2. leefde, gebied -, Gy nu^ neemt u de

•voornaamfi'e fpeceryen , de zuiverfie Myrrhe ,

vyf hondert zikkels , ende fpecerye - kaneel

half zoo veel.

Nu is het by allen , die oit in Indien

geweeft zyn , bekent , dat de fpecerykaneel

(om van de wilde niet te (preken-) byna

nergens in de tot nog toe bekende wereld,

dan alleen op Ceylon valt , en dat dierhal-

ven dit eiland , en de wyze om de kaneel te

(chillen, toen al moet bekent , en 'er ook
middel geweeft zyn , om ze van daar by
zulken togt, als wy befchreven hebben,
of wel op een andere wyze , naar Egyp-
ten , van waar Ifraël quam , of naar

't woeft Arabien , waar in zy toen fwor-

ven, te vervoeren.

Vraagt men my, hoe zy daar gekomen
zyn ? Ik zeg , zy hebben , hun reize der-

waart, volgens de wyze der Ouden, die

maar langs de wal, of, als zywat buiten

de wal waren , op eenige bekende ftarren

(gelyk nu nog veel Mogolfche fchepen)

en zonder de allerminfte kennis van het

Compas of.'t Aflrolahium gezeik, en hunne
reize op die wyze waarfchynelykft aange-

Iegt, 't geen daarom ook een veel langer

reize , dan zoo zy na 't Compas gezeik

,

en overgeftoken hadden , veroorzaakte,

behalven dat de verandering der Moejfons

ofSaeyfoenen , tweemaal 'sjaars in Indien,

verandering van winden gevende , hen
ook veel hinder, om eer te konnen we-
derkomen , toegebragt heeft. Al het

welke , wel met den anderen vergeleken

,

zoo is het geen wonder , dat hunne
togt drie jaaren geduurt heeft. Maar dat

koning Salomons vlooten langs kaap de

goede Hope na Indien gezeik , of dien weg

,

als toen reeds bekent, al zouden gebruikt
hebben (gelyk zommige meenen , zonder
daar eenig bewys by te voegen) komt my
•alzoo ongelooflyk voor als veele andere
Hellingenvan dien aart , die men maar los

en onbezonnen ter nederftelt. En dat van
het opdelven van dien weg niemant , dan
Bartholomeus Dias de eere toekomt, too-

daTde'
nen w^ e^ers uitvoeriger.

Ouden Indien zy kennis van het Compas gehad
't Com- hadden, daar zou immers wel iets van over,

En! ofbekent gebleven , often minften in deze

of gene Schryver aangehaalt zyn, behal-

ven dat het dan ook niet noodig geweeft
zou zyn , al dien tyd langs ftrandte varen ,

gelyk nogtans al de Oude Schryvers van
de reizen van Hanno , van Ja/on , van Ne-
arebus, en meer anderen, getuigen. Zou
Salomo , die zoo veel , en zoo net , fchreef

,

zou Arifloteles , Arrianus , en anderen,
welkers boeken nog in wezen , en niet

verloren zyn , daar niets van geweten
,

of niets van gerept hebben ? Dat is niet

wel te gelooven. Dat 'er veel konften
verloren en buiten kennis geraakt zyn , fta

ik geerne toe j maar geen eene van zoo
veel nuttigheid , als deze , en daarom zou
die van dezen of genen Schryver gedagt
moeten zyn.

Liv. Lemnius lib. 111. cap. 4. de occuïtis

Natura Miraculis , meent dat Plautus

't Compas zou gekent hebben , en dit

toont hy, in Mercatore

:

Hic ventus nunc fecundus efi , cape verforiarn.

dat is , na zyn uitlegging

:

Dit is nu voor de wind: wel aan neem bet

Compas.

Maar had die goede man bedagt , dat

,

als de wind van agteren begint te wajen,
men dan de zeilen , die by de wind (ron-

den , en niet het Compas in de hand neemt

,

en het volk de zeilen regt braft, dat is,

voor de wind laat zetten , zoo zou hy
veel eer door zyn verforia , een bras of
touw, waar mede men de zeilen na zig

toe en voor de wind haalt , of regt wend ,

dan wel een Compas verftaan hebben , al-

zoo die verforia alleen dienen kon, om de
verkeert ftaande zeilen regt te wenden

,

een bedryf, dat ontrent het Compas noit

te pas komt, gelyk ook een Compas tot

't woord verforia gantfeh geen betrekking

hebben kan. Ook beveftigt Plautus plaata

uit Trinummo dit

:

Cape verforiarn : recipe te ad herum.

't geen niet anders, als

Keer nu maar wederom , en wend u naar
uw' Heer.

te kennen geeft.

Pineda , Fullerus , Albertus Magntis, Hor-
nius, en anderen, (lellen wel, dat Salomo
't Compas zou gekent , of dat men'er na
America mede gezeik zou hebben , maar
zonder eenig bewys ; behalven dat de
lange reis van zyn knegten al de waarfchy-
ndykheid daar van wegneemt , en dat 'er

boeken, zouden moeten overgebleven zyn,
die van 't een of 't ander wel iets zouden
melden.

Hier te zeggen , dat de Ouden dat heb-
ben verborgen gehouden , is ook maar
zeggen zonder grond.

Met Hornius te droomen , dat de Ouden
naar America langs de wal , tot de Kana-
rjfche eilanden toe , zeilden , daar gunftige

win-
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winden afwagtten , en dan zoo maar na

't Weften overftaken , en dat zulks daar na

om de groote gevaren nagelaten zou zyn

,

is dwaasheid , alzoo 't , om verfcheide re-

denen, onmogelyk is zonder Compas , of

daar heen , of naar Ooftindiën , te zei-

len, behalven dat daar toe nog al meer,

als een Compas , om na te zeilen , ver-

eifchrwordj dewyl men door de miswy-
zingen van 't zelve , indien men die niet

zeer wel waarneemt , en by morgen- en
avondpeilingen ontdekt , zelf hedendaags

nog geheel buiten zynen koere raken , en

zoo verre miszeilen kan , dat men met
alleen na 't Compas te zeilen , noit het

land, daar men naar toeftevent, bereiken

zou.

Ja de naam zelf van Compas is , nog in

de Hebreeuwfche , nog in de Griekfche

,

nog in de Latynfche taal , met een eigen

naam bekent.

De Ouden wiften wel , dat 'er een zeil-

fteen was , en dat die kragt had , om
't yzer op te trekken. Men meent , dat

zekere herder op 't gebergte van Ida die

dus eerft leerde kennen , door dien de

ipykers in zyn fchoenen , en 't yzer van

zyn ftaf daar aan vaft bleef kleven. Andere
meenen, dat die eerft door zekere arbei-

ders in Mynen , die hun gereedfchappen

,

's avonds in de Myn gekten , daar 's mor-
gens aan vaft vonden, bekent geworden

zy. Zy word ook wel 'h?«xa£i«A(5o? , dat

is , Herculesfteen genaamt , 't zy om dat

hy die eerft gevonden , of wel eenig nut

gebruik daar van aangewezen , heeft.

Dinocrates , die groote Alexandryner

Werkmeefter, bouwheer van een fchoo-

nen Tempel, had voorgenomen om een

yzere beeltenis van Arfmoë , zufter van

een Egyptifchen koning Ptolomeus Phi-

ladelphus , door een zeilfteen , die hy in

't gewelf gebragt had , zoodanig te plaat-

Zen, dat die beeltenis, door de werking
van dien fteen, boven tegen 't gewelf ge-

ftaan , en tot verwondering der onkun-

digen , zonder daar aan vaftgemaakt te

zyn , als in de lugt zou gehangen hebben j

om daar door, was 'tmogelyk, de ge-

dagtenis van die Princes niet alleen eeu-

wigdurende, maar ook te wonderlyker,

te maken , doch zyn dood , en die van den

koning , verydelden dit groot wonderftuk.

Van de Arabiers verdicht men iet dierge-

lyks, in opzicht van Mohhammed , als of
zyn yzere kift, dooreen groote zeilfteen

,

dus in den Tempel van Mecca tegen
't gewelf opgetrokken , en als in de lucht

hangende , zou te zien zyn j maar behal-
ven dat men in zyne begraafplaats mift,
die niet te Mecca , maar te Medina , was,
zoo is 'er ook niets van dat gantfch ver-

haal waar, maar alles verdicht.

De Ouden wiften niet alleen , dat de
zeilfteen 't yzer kon na zich trekken 3

maar zy wiften zelf ook , dat 'er een aart

van zeilfteenen was , die de kragt hadden
,

om het yzer af te keeren
,
gelyk dit door

den Griek ïheamedes uitgevonden is. Ook
heeft de ervarenheid geleerd, dat de zeil-

fteen aan 't yzer een fterker na zig trek-

kende kragt , dan hy zelfheeft, mededeelt

,

en dat een fteen van twee en een half pond
in de tegenwoordigheid van Antonio Her-
rera, 14 pond yzer heeft opgeligt.

Maar van de werking des zeilfteens ontrent

het Compas, in 't aanwyzen van 't Noor-
den , of van de manier om daar na te zei-

len, hebben de Ouden niets geweren.
Herrera ftelt 't ontdekken des zelfs on«

trent Chriftoffel Colonus tocht , en dat ze-
ker Valladolids Ridder , Don Antonio

OJforio , dit eerft uitvondt.

Daar zyn'er die meenen , dat deze konft
eerft in China ontdekt zou zyn , aange-
zien Odericus en Marcus Paulus , beide Ve-
netianen , in 'tjaar 1 178. die by hun komft
aldaar al gevonden hebben > maar Panci*
rollus en andere zeggen , dat zekere Flavius

van Amalphi , een diftrict in Campanien

,

onder Napels behoorende , de eerfte was

,

die het Compas ontrent 't jaar vanC. ge-
boorte 1300. of 1303. en anderen , dat
Joa,mes Goya , in 'tjaar 132.0. dit zou uit-

gevondenhebben. En dus komt het ons
waarfchynelyk voor, dat het uit Europa
wel door dezen of genen Reiziger in
China kan gebragt zyn , gelyk Fafco Gama
in 't jaar 1497. dit, op zyn eerfte tocht
na Indien , by de Mobhammedaanfche
Stuurluiden , in 'teiland Mozambique,
al vond bekent te zyn.

Ik weet wel , dat de Chinezen zich
beroemen, 't Compas over meer dan 2000
jaaren in hun land gehad te hebben j maar
behalven dat dit niet heel zeker is , zoo
blykt ook uit hunne dagelykze fcheepvaart
nu nog, hoe onvolmaakt hunne kennis en
gebruik van 't zelve is , vermits zy zich
meelt maai- van een dieploot bedienen,
en verder na de winden, ftroomen, ftar-

ren , en op deze en gene bergen , by hen
bekent , in groote onzekerheid zeilen , ter

tyd toe zy aan de kleur der zanden ea
andere onzekere merkteekenen veel eer,
dan wel aan hun Compas, ten naaften by
gillen, waar zy zyn.

Dus blykt dan klaar, dat nog Salomo,
nog de Feniciers , nog eenige anderen van
de Ouden , oit na 't Compas gezeik , ja

dat zy 't niet eens gekent hebben.
Na den koning Salomo komt ons voor Van ^

Sefoftris , die vermaarde koning van Egyp- Tocht
ten , die in 't jaar der wereld zr-6

f.
leefde , van Sefo-

als de a*^tfte in rang , die in Indien geweeft ftrö naar

Is. Het is die zelve , die zommige voor

Se/ac, 1 Reg. 14: zf. zChron. xv. 3. hou-

den , en die by Jofèphus lib. I. tegen Ap-
pion. pag. 1041. Scthojis genoemt word.

Diodoor getuigt lib. I. cap. I. J>ag. 3
f.

F $ van
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van hem , dat hy niet alleen alle de eilan-

den ontrent het roode meir en Ethiopien

( zelf tot de Kaap , by Plinius Moflylites

,

en by anderen hedensdaags Kaap Guarda-

fui genaamt , ontrent net roode meir

gelegen) door 't geweld zyner wapenen

verovert > maar dat hy ook gantfch Afien

zich onderworpen , en , zelf tot in

Indien doordringende , niet alleen de lan-

den, naderhand ook door Alexander den

Grooten overwonnen , zich eigen gemaakt

heeft j maar dat hy zich ook tot volke-

ren , die noit door Alexander den Grooten

bezogt, ja niet eens gekent zyn, bege-

ven heeft: Want, zegthy, hy is deGan-

ges overgetrokken , en heeft Indien, tot aan

den Oceaan toe , doorloopen. Behalven dut

hy in zyn xvn. boek hem ook als den

eerften , die de gracht in Egypten groef,

( die Necho , en andere , daar na vervolg-

den , dog namaals (laakten ) aanmerkt.

En Lucanus zingt lib. x. fs 276. van

hem, wegens zyne Wefterveroveringen,

en 't wonder gefpan van zynen wagen

,

aldus:

Venit adoecafum mundique fuprema Sefojlris,

<i>)ui Pharios currus regum cervicibus egit.

dat is

:

Sefojlris , die wel eer tot *s vieerelds uitcrfle

end

Daar 'f zonlicht nederdaalt grootmoedig is

gekomen ,

En die geen paarden voor zyn wagen heeft

genomen ,

Maar koningen heeft voor zyn zegekoets

gement.

Herodoot gewaagt lib. II. van zynen
grooten toeftel , om Afien te veroveren

,

en van zyn vloot van 400 lange fchepen

,

door hem in 't roode meir gebragt. En
Diodoor roemt hem lib. I. pag. 37. over

«Jat koftelyk fchip van Cederenhout , 280-

el^oogen lang, dat hy belafte te maliën,

en dat hy van buiten met goud, en van

binnen met zilver, overdekken, en toen

aan Ofiris, opofferen liet.

Strabo zegt in de laatft aangehaalde

plaats : dat hy geheel Ethiopien doorliep

,

enzigtotaan 't land, dat de kaneel voort-

brengt, begeven heeft.

Indien dit waar is, zou hy , volgens

't gene wy hier voor zeiden, ook opCey-
lon moeten geweeft zyn j maar gelyk het

alles geen kaneel was , dat de Ouden , maar
los henen , kaneel noemden , zoo zal

het hier mede ook zoo breed niet zyn

,

dat hy op Ceylon juift zou geweeft heb-

ben. Het andere latenwy voor reekening

van denSchryver, die ons van den tocht

van dien vorft na Indien wel groot op-

geeft i maar waar by wy al mede niet

jneer licht , als uit alle die vorige tochten

,

zelf uit die van Hirams en Salomons kneg-
ten, krygen.

Na Sefoftris zien wy , dat Jofaphat ko-
j faphn

ning vanjuda, in gezelfchap van Ahaziaen Ma-
koning van Ifraël , dit op de gronden, lias«

by Salomo gelegt, in 't jaar. 3029. medej
Vrugte"

heeft zoeken te beproeven j maar dat zyn aanleg

voornemen , door net verbreken van zyne der-

fchepen die te Ezion - Geber al gemaakt waart"

waren, volgens de Prophetie van Elïézer ,
in rook verdween , en de reize geheel af-

raakte , zonder dat ik daar iets meer af

30:» , dan 't geen men leeft 2 Chronvinde

36> ?7
.

Het is te verwonderen, dat de Joden

,

nog door de fchatting van Pul, 2 Reg. 1 f:

19. nog door de vervoering van T'iglath-

Pilezer , ^s 29. in de dagen van Pekah
en Achaz , nog door de vervoering van
Ifraël door Salmanejar na de fteden der
Meden, in 't jaar 3226. (i Chron. 17: 4.
te zien ) nog by hun vervoering in 't jaar

3 3 f9. door Nebucadnezar naar Babel , dat
zoo dicht aan Ooftindiën grensde , nog
by hunne verkeering met zoo. veele ko*
ningen van Perfien , niet meer kennis van
Ophir, vanTharfis, of van Ooftindiën ,

dat reeds in hunne fchriften zoo bekent
was, gekregen, en geen nauwer onder-

zoek daar na gedaan, hebben.

Immers na Jofaphats tyd leeft men in

Gods Woord, gelyk ook zelf in geene
Heidenfche fchriften , eenige honderden
jaaren aaneen, iets van Ooftindiën , voor
dat men weer tot de tyden van Cyrus
komt.
Van koning Cyrus verhaalt Abulphara-

jus , dat hy na Indien zou opgetogen zyn

,

en den koningvan dat land gedood heb-
ben j dog Strabo wederfpreekt dit klaar

uit Megajihenes $ en zegt lib. xv. pag. 686.

Dat geen troepen uit Indien na buiten , nog

eenige van buiten naar Indien verzonden zyn 5

en dan vervalt ook het zeggen vmNear-
chus, dat Cyrus, met 7000 man vlugten-

de, zig van daar zou gered hebben.

. Nogtans fchynt uit den zelven Strabo Van Cy-
lib. I. pag. 406. te bh/ken , als of Cyrus nis.

(die in 'tjaar 3419. leefde) in Indien zou
geoorlogt hebben.

Dog Megajihenes zegt wel, dat Cyrus
dicht by Indien j maar niet , dat hy 'er

in geweeft is.

Dus vindt ik by Arrianus lib. vi. § 22.

en by Strabo lib. v. ten deele , ook van
Cyrus: Dat hy de Indiaanen beoorlogt, en

dat hy na zyne nederlaag zich maar met een

getal van zeven perfoonen gered heeft. En
lib. de Rebus Indicis : Dat zekere Indifche

volkeren onder hem geftaan , en fchatting

aan hem betaalt zouden hebben.

Men wil, datHyftafpes (die in 'tjaar Als mede

343 1 . leefde , en wiens zoon de derde ko- van Hy-

ning van Perfien wiert ) ook in Indien ftaPes ^
geweeft, 't zelve doorreift, en de Magia £)"

r
j™on

daar geleert heeft.

Van zyn zoon, Darius Hyftafpes (die

on-
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r

ie'n.

ontrent 't jaar 345-0. leefde) getuigt He-
.

rodoot lib. I. pag. 1 14. en lib. iv. Dat hy

niet alleen in Indien geweeft is , maar het

ook overwonnen zou hebben ; en in zyn

Melpomene ( of in zyn iv. boek ) dat deze

koning zekeren Karyardifchen Scylax na

den Indus gezonden heeft , om een naauw-

keurige kennis van die rivier te nemen.

Deze, zegt hy, flak, nevens andere lui-

den , van de ftadt Kajpatyrus , in 'tgeweft

van Paktyas gelegen , met eenige fchepen af,

en zeilde dus de rivier af na den dage-

raad, enden opgangvan de zon. Vandaar
zeilden zy door de baare zee na V Weflen

,

en vervielen in de dertigfe maand in die

plaats , van ivaar de Egyp'tifche koning Necho

de bovengemelde Feniciers afgezonden had,

om Africa rond te- zeilen. Na hunne om-

zeiling verwon Darius de Indiaanen , en be-

magtigde de Indiaanfche zee. Herodoot zegt

lib. in. Gelyk de Indiaanen , zoo veel ons

bekent is, de talrykfie der volkeren zyn, al-

zoo bragten zy aan hem (te weten Darius)

ook de grootjle fchattingen op.

ïXer-
DatXerxes, zyn zoon (die in 't jaar

, en ?47°- leefde ) de Indiaanen en Ethiopiers

r- onder zyn gebied gehad heeft ,
getuigt

PPy niet alleen de zelve Herodoot lib. vu. cap. 9.

Maar veel klaarder bewyzen daar van vin-

den wy in Gods Woord , voor al , indien

de Hellingen van Jofephus Scaliger Animad-

'verf. in Enz. Chr. pag. 70. En in zyn

tfratt . de Emendat. Temp. lib. vi. pag. fpi.

doorgaan, en zoo hy de man van Efther

geweeft is ,
gelyk men , hoewel onge-

gront, meent.

In 't boek van Efther komt hy ons

cap. 1 : fs 1 . met de naam van Ahafueros

voor , die by verfcheide Geleerden voor

een en de zelve met Xerxes gehouden

,

en wiens vrouw van Herodoot ook Ameftris

genaamt word , van welke wy Efih. 1

.

verder lezen , dat hy van India af tot

Moorenland toe 1 27 landfehappen beftier-

de ; een vorft , die zyn throon te Sufan

,

of in die provintie , die de Ouden Sufiane

noemden, hedensdaags Chufiftan , en dus

in Perfïen, had.

Was van Xerxes en Ahafueros nu be-

wezen , dat zy een en de zelve geweeft

zyn , dan was het wel j maar andere

daar tegen zyn van oordeel, dat Xerxes

geenzins deze Ahafueros , en dat ook
Ameftris geenzins de zelve met Efther

kan geweeft zyn. Behalven dat ook
Ameftris geen Joodfche , maar een Perfi-

aanfche vrouw, dochter vanOtanes, een

zeer wreede, daar Efther eenJodin, een

deugdelyke of regtveerdige vrouw , ge-

weeft is, 't geen ook haar naam Hadajfa,
door den Chaldeefchen Uitlegger door
regtveerdig vertaalt , medebrengt , daar de
Griekfche Schryvers van Ameftris niet,

dan het tegendeel, getuigen ; weshalven
eenige Artaxerxes Mnemon , en andere

weder Ochus , die ook wel Artaxerxes

genaamt word , voor dezen Ahafueros
houden. Een gefchil waar toe wy ons
nu niet zullen inlaten , hoewel de laatfte

wel het waarfchynlykfte , om verfcheide

kragtige redenen , de rechte Ahafueros is.

Het zy dan hier mede , zoo 't wil , deze
Ahafueros word in 't boek Efther befchre-
ven als een vorft die van Indien, af tot -

Moorenland toe heerfchte.

Zeer opmerkelyk is het , dat ons het
land, waar van wy bezig zyn te

;(preken,
hier in Gods Woord allereerft (en niet eer)

met zyn rechten naam van Indiërt , naar
de rivier Indus , voorkomt. In het
Hebreeuwfch ftaat eigentlyk "vun Hoddoe
( een woord dat een pryzing , een belydenti

of een fchoone , beteekent ) in de plaats

van run Honddoe, zynde de : of de letter

N. in de Dagefch (gelyk men in de fchoo-

len fpreekt) by deSyriers dikwils verbor-

gen ,
gelyk men dat aldus ook Ezech'. 27:

25. ziet, daar de Syriër Chalmadda, voor
Chalmanda', heeft nedergeftelt.

In deze uitdrukking dan van Honddoe,

't geen zeer weinig van 't woord Hindoe,

vooral, als het met een Arabifc'he letter

gefchreven word , verfchilt , vinden wy
niet alleen den oorfpronkelyken naam.

van de rivier Indus > maar óók van het

land dat zyn naam na den zelven voert;

alzoo de Oofterlingen het land , en de
rivier, JiA Hind, en J^iA Hindoe, be-

halven dat zy 't land ook wel 0>»ooja

Hmdoefian, dat is, het land van Indien

,

o£van den Indus, gewoon zyn in 'tPer-

fïaanfch ('t geen de hoftaal aan 't Hof
van den Grooten Mogol en Keizer van
Hindoefan is) te noemen.

Zedert dezen tydt fchynt my toe , dat

de koningen van Perfiën tot de neerlaag

van Darius Codomannus , opperheeren van
Indien bleven.

Diogenes Laërtius getuigt lib. ix. in 't Ie-

ven van Democritus ( die groote Wys- n ~!"

geer , die altyd met alle menfehen , en reize na
over allerlei zaaleen, lachte, en in 'tjaar'tOoften.

5490. Hippocrates leermeefter was) dat

hy ook naar Indien gereift is , en met de

Gymnofophiften, of naaktloopende Wyzen
aldaar , die veelen met de Bramines ver-

warren , en die de hedensdaagze Jogt '£

fchynen te zyn , gefproken heeft.

VYFDE
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VYFDE HOOFDSTUK.
ALexander deGroote zyn Tocht na, en verovering van Indien. VolgensJuftinus.

Curtius. En Arrianus. Welker verfchillen en leugenen aangewezen worden.

Ongegrondheid van de verdichtzelen der Mogolders , en andere, van hem. Tochten
van Pyrrho , Seleucus , en anderen na , en hun beitier en macht over Indien. Van
Gnidius , of wel Eudoxus reize. Vergeefze aanleg van Ptolomeus Philadelph tot den

Indifchen handel. Patrocles en Daimachus reizen derwaart , hun en Ctefias fchryven

daar over. Chryfermus boeken over Indien. Strabo en Plinius.

Alexatv

der de
Groote

ovenng
van In-

dien.

DE naafte, die ons na Xerxes voor-
komt , is Alexander de Groote

,

__- uit wiens tocht derwaart wy mo-

naoi ver- getyk wat meer ^cnt>
a^s u^ ^e voorgaande

tochten, of reizigers, bekomen, en die

wy derhalven wat omftandigerbefchryven

zullen. Dat Alexander de Groote (die

volgens zommigergedagten 5667. leefde)

na de overwinning van Darius den laat-

ften koning van Perfiën in 't jaar 3676.
ook na Indien getrokken is, om zyn roem
onfterfelyk te maken , en zyn vermaarden
naam dus tot aan 't einde van 't Ooften
te dragen, getuigen verfcheide Schryvers
onder de Ouden.

xMach. 1: 5. word gezegt: dat hy tot

het uiterfte der aarde getrokken is.

Senecavi. ^u^eft. N. 25. zegt 'er af:

Imperium ex angulo 'fbracia usque ad O-
tïentis terminos protulit. dat is : Hy heeft

uit een hoek van ïbrqctep zyn ryk tot aan

V einde van V Ooften voortgezet j ook
noemt hy hem elders , den overwinnaar

van 't Ooften.
Breed fpreekt daar af Arrianus vaniW-

comedién , die onder keizer Hadrianus in

't jaar vanChriftus geboorte 145-. leefde,

en zeven boeken van 't leven van dezen
held , en een boek van Indien in 't by-

fchreef.

Curtius (die in 't jaar C. 44.) en Jufti-

(die in 'tjaar C. 141. leefde) hebben
over den zelven mede breed gefchreven ,

't geen wy wat nader, met Juftinus begin
makende, befchouwen zullen.

Juftinus zegt van hem lib. xn. cap. 7.

wanneer hy by de ftadtNyfa, doorBac-
chus in Indien gebouwd , gekomen was

,

dat hy de zelve zonder {lag of ftoot in-

kreeg , vermits de ingezetenen op de hulp

van hunnen ftigter , Bacchus, fteunende,

zig niet eens verweert hadden j waarom
hy de zelve dan ook geen fchade toege-

bragt heeft, groots genoeg voor zig ag-

tende , het fpoor van zoo grooten Man
zoo verre in het Ooften gevolgt te hebben.

Een verhaal, 't geen Arrianus lib. v. en
ook Curtius, beveiligt.

Vandaar in het ryk van devorftinCle-
ophis gekomen

, gaf zy zig ten eerften aan

hem over, dog zoodanig, dat hy nader-

nus

Volgens

Juftinus.

van hem een zoon , Alexander

overwon , die naderhand In-

hand zig zelven weer eenigzins aan haar
overgaf, waar door zy , hem betoovert

hebbende, haar ryk, 't geen zy door de
wapenen niet had konnen beichermen,
door hare liftige bekoringen behielt.

Hy getuigt ook, dat zy, die van haar
eigen volk 's konings byzit genaamt
wierdt ,

genaamt,
dien beftiert zou hebben.

Eindclyk zou hy by een vervaarlyke

klip , die Hercules door een aardbeving
inden loopzyner overwinningen geftuit

,

niet had konnen veroveren, gekomen, en
door de groote naam van die Man aange-
zet zyn , om iet grooters , dan hy had
konnen verrigten , uit te voeren.

Dit ftuk zeer moedig ondernomen heb-
bende , wierdt hy , na veel gevaar en
moeite , meefter van deze ontoegankelyke
rots , en van al de volkeren van dat geweft.

Daar op zou hy met zyn heir Porus

,

een Indiaanfch koning , een byzonder
groot man , zoo in opzigt van zyn lichaam
(vier cubiten en een handpalm lang,
zoo Plutarclous zegt, of zoo Philoftratus
lib. II. cap. io; langer dan iemand na den
Trojaanfche oorlog) als ook in opzigt
van zyn verheven gemoed , en ongemeene
dapperheid, aangetaft, en in den eerften

veldflag overwonnen , en gevangen ge-
kregen hebben.

Dit ongeluk overquam dezen vorft door
zyn gewond paard , met het welke hy
ter aarde geflagen , op verfcheide plaat-
zen zelf gequetft, en in een ftaat geftelt
wierdt , om niet alleen noodzakelyk in de
magt van zyn vyand te moeten vallen

;

maar men had ook meer reden , om zig
te verwonderen hoe hy 'er het leven had
konnen afbrengen.
Hei fpeet dezen moedige vorft zoo zeer,

dat hy aldus gevangen genomen was, dat
hy, de aangeooderi genade verfmadende,
niet wilde eeten, nog zyn wonden laten

verbinden, in hope, dat hy te eer mogt
komen te fterven , en die fchande niet

lang beleven.

Hy liet zig egter eindelyk , door de
grootmoedige aanbieding van Alexander

,

die hem zyn ryk wedergaf, bewegen,
om



of NEDERLANDS MOGENTHEID aldaar. 49

om zelve van hem niet alleen aan te nemen

,

maar om ook, als zyn vriend, langer te

willen leven.

Hy zou daar ook twee fteden , d'eene

Nicea en d'andere Bucephale, na zyn paard

genaamt, gebouwt, en van daar zyn heir

na de Azeften, Gefteanen, Prasfiden en

Gangariden gevoert , en ook al die vol-

keren (hoewel Diodoor lib.iu.cap. 10. van

de laatfte dit tegenfpreekt ) overwonnen

hebben j maar, by de Cuphiten gekomen,

die hem met een leger van 200000 ruiters

afwagteden , bad hem zyn afgemat volk

met traanen in de oogen , dat hy zyne

overwinningen daar tog bepalen , zig over

de hooge jaaren , languitgeftane vermoeit-

heden , "en wonden van zyn getrouwe

krygslieden, erbermen, en hen, die,zoo

lang onder zyn vader Philippus, en hem,
gecüent hadden , en ook zig zelven , tyd

geven wilde , om eens weer in hun va-

derland te komen , en de graven van zyne

en hunne voorouderen te zien > door welk

fmeeken hy zig eindelyk.verbidden liet.

Hy trok dan van daar na de rivier Ace-

fines, die hem tot aan den oceaan bragt,

alwaar hy nog de Hiacenthers enSileers,

een volkplanting van Hercules , overwon.

Vandaar trok hy nadeAmbren enSu-

gambren, die hem met 80000 voetkneg-

ten en 60000 ruiters afwagtten. Na hen

geilagen te hebben, tafttehy hunne ftadt

aan , raakte eerft op de muur , en zoo

verder in de ftadt > maar hy wierdt van

den vyand , die hem alleen daar ftaan zag

,

omringt, tegen welke hy, fchoon fterk

in getal, zig deftig weerde ; dog zou,

hoe onvertzaagt hy ook was, het einde-

lyk tegen zoo grooten hoop tequaad ge-

kregen hebben , zoo hy zig niet tegen de

ftam van een boom , ontrent de muur
ftaande , fchrap gezet , en , om van agte-

ren niet overvallen te worden , zig dus

zoo lang verdedigt had , tot dat zyn vrien-

den, die hem milten, gelegenheid kregen

om hem te hulp te komen , en van het

uitterfte gevaar te redden.

Hy raakte hier egter niet t'eenemaal

viy 5 maar wierdt onder zyn tepel met
een pyl gequetft ; waar door hy zoodanig

verfwakte, dat hy eenige tyd genood-

zaakt wierd op zyn knie leggende teveg-

ten, ter tyd toe, dat hyden genen, die

hem gequetft had, doodde.

Na dat nu zyn leger meefter van de
muuren geworden was , wierdt hy ook
zeer ligt meefter van deze vyanden ; maar
zyn wond hielt hem nog een geruime tyd,
niet zonder groot gevaar, flepende.

Na deze overwinning zondt hy Poly-
perchon met het leger voor af naar Babel j

dog hy ging met een uitgelezen troep te

fcheep , liep langs de ftranden van den
grooten oceaan, alwaar hy, by de ftadt

van koning Ambiger (by zommigen an-

% Ds si,

ders genaamt) gekomen zynde, meer te-
genftand , als hy gedagt had , en inwoon-
ders vondt , welker pylen vergiftigt , en
die daar door in ftaat waren , om hem op
twee verfcheide wyzen uit de wereld te
helpen j waai- van onder anderen een van
zyne overften en bloedverwant , Ptolo-
meus, ondervinding kreeg, die ook het
leven daar by verloren zou hebben , in-

dien de koning hem niet door een kruid 5
hem in zynen droom vertoont , gelyk na-
derhand ook een groot gedeelte van zyn
leger, geredt had.

Na 't overwinnen van deze ftadt keerde
hy na zyne fchepen, drankoffërde aan de
zee, bad om een gelukkige te rugtocht
na zyn vaderland , en zakte dus voor ltroom
zagtkens af tot aan den mond van de rivier

Indus , de grenspaal van zyne veroverin-
gen} alwaar hy, ter gedachtenis van zyne
grootebedryven, de ftadt Barce bouwde, -

en een van zyne vrienden liet , dien hy
tot overfte of beftierder over de Strand-
indianen aanftelde.

Hy ftapte van daar te land
, gelyk hy

zyn verdere reize ook aldus voortzettede,
3uam , na veel moeite , te Babel , en wierdt
aar, door beftel van Antipatèr, volgens

laft aan zyn zoonenCaflander, Philippus
en Jollas gegeven , op zekere groote
maaltyd door een fel vergif, 't geen men
alleen in de klaauw van een paard bergen
kon, vergeven} hoewel Athenaus^ Sene-

ca enSoIims, dit, met meer grond, aan
zyn fterk drinken toefchryven.

Laat ons nu eens zien, wat Curtius van Cuttius.
hem zegt. Hy verhaalt lib. vin. cap. ïo.

dat, zoo als hy Indien ingetrokken was

,

de koninkskens van die volkeren hem te
gemoet gingen, om zyn bevelen te vol-

gen. Zy zeiden, dat hyde derde nazaat
vanjupiterwas, die tot henquam. Dat
vader Bacchus en Hercules, door hunnen
roem bekent, daar zelf van naby te zien
waren.

Dat Alexander
, geen hinderpaalen meer

voor zig ziende, verder laft gaf, om na
den Indus te trekken , en vaartuigen te
verveerdigen , om het leger aan de over-
zyde te voeren, en dat hy op die wyze
aan de ftadt Nyla gekomen is.

Van daar trok hy na het Dedalifch ge-
weft , en na de ftadt Acadera , begaf zig ,
na 't verwinnen van veel fteden over de
rivier Choafpes ( niet die in Perfien maar
in Indien) alwaar hy Csenon in het beleg
van de ftadt Beziza liet, terwyl hy zelf

naMazagen, waar over de koningin Cle-

ophisheerfchte, trok, alwaar hygevallig

met een pyl in zyn kuit gequetft wierdt,

waar van ik by anderen niets leze.

In 't n ie cap. verhaalt hy ook, hoehy
by die ontoegankelyke klip , daar Hercu-

les wegens aardbeving voor ftuite , ge-

komen, en wat daar door hemvenïgt is.

G Hy
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Hy verwon daar meer plaatzen , dan vyan-

den , wöshalven hy de Goden , met 't op-

regten van altaren op die rots ] zoo ter

eere van Minefva, als van de Godin der

overwinning , en met veel offerhanden',

dankte.
• In 't i2de wyft hy aan, hoe hy na

Ecbolima voorttrok , en by zekeren ko-

ning quam, die deze fchryver Omphis,
dog andere met Strabo lib. xv. Taxilus,

ofTaxiles , koning der Taxiiers , noemen

;

hoewel Appiaan hem geen koning , maar
eenen v*upx»i- dat is , eert prins of vorft

noemt.
By Diodoor vindt ik hem Mophis ge-

raamt, die'er by voegt , dat dit zyn naam
by Alexanders komft was? maar dat A-
lexandér hem Taxilus genoemt, heeft, na

zynen kort bevorens overleden Vader, en

dat, zoo Curtius zegt, volgens een oude.

gewoonte dezer Inlanders , die altyd dien

naam aan den opvolger in het ryk gewoon
waren te geven.

Dezen Omphis of Taxiles (om Curtius

verhaal te vervolgen ) gaf zig met al de

zynen aan hem over , met zoo grooten

eenvoudigheid , en tot zoo grooten ver-

wondering en blydfchap van Alexander,

dat hy zig, ten teeken van trouw en vriend-

fchap,' verweerdigde hem.zynregterhand

toe te reiken j welk goed voorbeeld door

Abifares , een vorft aan de overzyde van

den Hydafpes gebiedende , gevolgt wierdt.

In het 1

3

de cap. meldt hy , hoe hy by

die rivier gekomen , aan des zelfs overzyde

Porus , een vorft vol koninklyke groot-

moedigheid , op eenen olifant ( zoo zom-
mige willen Ajax genaamt , en naderhand

door Alexander aan de zon geheiligt ) die

boven alle andere dieren van zyn foort,

felyk hy zélf ook in kloekheid des lic-

aams (na 't verhaal van Arrianus hb. v. 2.)

boven alle andere menfchert, uitftak, zit-

tende vond j en dat zyne wapenen niet

weinig met goud en zilver verfiert waren

,

en hy daar door zeer wel van anderen te

onderfcheiden was.

In 't I4de cap. vervolgt hy te zeggen

,

dat Alexander dezen Porus , hoe magtig hy
ook van volk en olifanten was , aan taitte,

en zoodanig verwondde, dat hy van zy-

nen olifant zeeg ; weshalven de Carnak
,

of beftierder des olifants , meenende dat

hy 'er af wilde gaan , den olifant , vol-

gens gewoonte , knielen deed ( een klaar

voorteeken van zyne nederlaag ) waar op
hem al de andere olifanten niet alleen volg-

den , maar nevens hem en alle de zynen
ook in 'svyands handen vervielen.

Hy vraagde Porus , wat hy oordeelde

,

dat hy , als overwinnaar nu met hem be-
hoorde te doen ? Het geen u^ zeide hy,
deze dag aanraad , op welke gy ondervonden
hebt

, hoe wankelbaar het geluk is. Een
deftig zeggen van een Indiaan,

In het ix. boek cap. r. fpreekt hy van
de rivier Hydraotes , en van een bofch
met paauwen 'er by. Ook van zyn komft
in 't ryk van Sophites , alwaar de koning
(volgens de gewoonte der Barbaaren , die

,

zoo Arijlotelesvica. hen, en van de Ethi-
opiers zegt , veel , in 't kiezen hunner
koningen , na de lengte en fchoonheid
zien ) boven al zyn volk uitftak.

' In 't 2, 3 en 4
de cap. fpreekt hy van

Agrammes, den koning der Gangariden
en Pharraziers , met zyn grooten wagen-
trein ; ook meldt hy van de twaalf groote
Altaaren , door Alexander daar opgerigt

,

al 't welke door Arrianus lib. v. cap. r^

Solinus v. r. en door Philoftratus lib. II.

beveiligt word.

Hy toont , hoe hy met iooo vaartui-

gen (die Arrianus lib. vi. i. op 2000 telt,

endaar onder 80 van 10 riemen) na den
oceaan trok , leggende onderwyl de ge-

fchillen tuflchen Porus en Taxiles by.

Hy bouwde daar ook de fteden Nicxa
en Bucephalon ,. dreef fterk de rivier af,

en quam eindelyk in een geweft, daar de
Hydafpes in de rivier Acefines ftort, niet

verre van de grenzen der Sobiers , die hem
wiften te zeggen , dat hunne voorouders

een overblyizel van 't heir van Hercules

,

en wegens ziekte daar gebleven waren,
en genoodzaakt zig daar neder te zetten.

Hy vond, dat de Indus in het Noor-
den , en de Acefines in het Zuiden , zoo
als hy in den Hydafpes valt , dit land be-
fpoelde, en rigte daar, na 't getal dezer
rivieren, weer eénige Altaaren op.

In 'tyde cap. toont hy, hoe hyby een
fprong van een fteilte in een ftadt der
Oxydraken ( by Juftinus heel anders ge-
naamt) geraakt zynde , fwaar gewonde
wierdt. f

In 't8de en $& cap. wyft hy aan, hoe
hy in 't land der Muficanen en Préften,
ontrent de grenzen van koning Sabus, en
van de Pathaliers

, gekomen , met een
dolle drift om den oceaan en 's werelds
einde te zien, zig zelven en zyn gantfeh
leger, zonder behoorlyke wegwyzers op
een rivier, die hy niet kende, gfng wa-
gen, bevindende, toen het te kat was,
zig met alle de zynen in het uiterfte ge-
vaar , van fchepen en volk te verliezen

,

vermits eenige der fchepen door de fware
baaren tegen een floegen , andere ten dee-
len op 't drooge , ten deelen vlot , yder
oogenblik dreigden om te flaan , en hen
in de uiterfte verlegentheid bragten , zon-
dei' te konnen landen , en zonder het langer

dus in de fchepen tekonnen houden. AI
welke ongemakken zich ter middernacht
opdeden , en al zyne grootmoedigheid

vereifchten , om zyn volk tot geduld en
wakkerheid aan te moedigen.

In 't iode cap. zienwy, hoe hy van den
oceaan na.de grenzen derArabiten, Ge-

drofiers
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droziers en Indianen , wederkeerde , na

dat hy te voren aan Nearchus en Onefi-

critus (die kennis van de zeevaart hadden)

belaft had , met de fterkfte fchepen na

den oceaan te ftevenen , en zoo verre zy

konden voort te gaan , om den aard en

den loop of ftroom der zee te leeren ken-

nen. Verder gebood hy hen of langs die

rivier, ofwel langs den Euphraat , weder

by hem te komen.
• Dus qüam hy eerft in 't geweft der Ara-

bieren , daar na in dat der Gedroziers by

den vloed Arabus , en zoo al verder by

de Horken , en de Strand-indianen óp de

frenzen van Gedrozien, alwaar hy, Si-

yrtius tot overfte geftelt hebbende , na

Caramannien trok.

In 't x. boek cap. i. zien wy hoe Ne-
archus en Oncficritus , weer by hem ge-

komen, hem veele vreemde zaaken, zoo

van hooren zeggen , als by hen zelf gezien,

vernaaien j en onder anderen, dat zeker

jeiland , ontrent de mond der rivier , over-

vloed van goud had ; dat de roode zee zoo

,

•niet na de kleur van 't water , maar na

JconingErythras, genaamt wierd , terge-

dagtenis van den welken , niet ver van

't vaft land , in zeker eiland Tyrus in

'tbofch een pilaar, meteen infcriptie,

opgeregt was.
. Eindelyk is hy by de Perfagaden , een

Perfiaanfch volk, gekomen.
Tenlaatften zegt hy cap. 4. dat hy zich

op zekere maaltyd , by een dronk uit Her-

cules beker, eer die nog uit was , door

zeker vergif, daar invanCafiander, Phi-

Jippus en Jollas , Antipaters zoonen , ge-

mengt , zoo goed als dooddronk , alzoo

hy 'er niet lang na van quam te fterven.

Maar aangezien Arrianm wel voor een

van de befte Schryvers van Alexanders

tocht na Indien gehouden word , zoo

laat ons kortelyk zien , wat hy daar van

opgeeft , en voor hoe verre hy met de

twee vorigen overeenkomt of verfchilt,

waar van wy maar eenige ftaaltjes zullen

aanhalen.

In zyn iv. boek , § zt. zegt hy dat hy
uit 't land der Baétrianen met zyn heir na

Indien trok, en dat hy by de rivier Co-
.phenes (van welke Flavïus Jofepbus lib.ï.

cap. 6. de Bello Jud. als een vloed in In-

dien met de naam van Coplxn , gewag
maakt) gekomen , een 'vredebode na

Taxiles zond, en dat die, met de verdere

vorften aan deze zyde den Indus , met
treffelyke gefchenken zig na hem toe be-

geven ,. en belooft heeft hem zy olifanten

te zullen fchenken.

Daar na § 2.8 en § 30 verhaalt hy,
dat hy te Embolima , een ftadt , niet

verre van die ontoegankelyke klip
, ge-

komen , Craterus met een gedeelte van
't leger daar gelaten , die klip aangetaft

,

en van de zelve , fchoonze Hercules niet

had konnen veroveren , meefter gewor-
den is. •

Dathy in een bofch. ontrent den Indus

hout door zyn volk doen hakken , ook
fchepen daar van doen bouwen , deze've

op den Indus gebragt , en zig toen na die

brug doen voeren heeft , die Hephisftion

en Perdiccas lang te voren gemaakt had-

den.

. In 't v. boek melt hy § 1 . dat Alexan-

der het land , tuflehen de rivier Cophenes
en den Indus gelegen , aantaftte , waar
in Nyfla lag , een ftadt dóór Dionyfiüs

,

toen hy de Indianen overwon ,
gebouwt

;

door welken Dionyfiüs hy buiten twy-
fel Bacchus zal verftaan , dewyl. hy daar

by voegt dat hy deze ftadt Nyïïa na zyn
yoedfter , en den berg , die ontrent de ftadt

was, Meron, (dat is, de dye) noemde,
om dat hy in Jupiters dye groot geworden
was;

Daar op vervolgt hy § 3. datAlexan*.

der, by den Indus gekomen, de brug,
door Haspheftion reeds voltoit , en veel ge-

fchenken van Taxiles, aldaar vondt, en
dat die vorft de ftadt der Taxileezen , de

grootfte tuflehen den Indus en Hydafpes
gelegen, aan hem overgeven heeft ; dat

de Indus, naaft de Ganges,. de grootfte

rivier van Indien is , veel.grooter als de
Hydafpes , Acefines en Hyphafis , en vol-

gens het zeggen van Ctefias(zzi\ welkers

geloofweerdigheid hy egter zélf twyffelt)

40 ftadiën op zyn nauwfte is, en daT die

rivieren zoo veel kleinder zyn dan den
Indus , als de Indus na evehmatigheid
kleinder is dan de Ganges.

Vervolgens zegt hy , dat : Aléxander
ontrent den dag met zyn leger den Indus
overgetrokken , en in 'tlandderlndianen

gekomen, daar gevonden heeft, dat de
meefte menfehen weinig minder als, vy£
cubiten lang waren > § 7. daar aan heg-
tende , dat hy uit 't fchryven van A-fïflo*

bulus, nog uit dat van Ptokmeus , Lagus
zoon (die hy meeft volgde) niet . had kon-
nen ontdekken, of de voornoemde brug
over den Indus een ware brug , dan of
't een fcheepsbrug (welke laatfte hem
egter, om de riviers diepte j 'twaaiichy-

nelykfte voorquam ) geweeft was.

In de 8 fte § zegt hy , dat hy in de ftadt

Taxila gekomen, en van de Grooten al-

daar wel ontfangen is j dat ook eenige

Gezanten met Ambifartes , een bergko-
ninkje, nevens des zelfs broeder by hem
verfchenen zyn, en hem eenige gefchen-

ken zoo van hun , als van een overften

der Indianen , Doxareus genaamt ,
ge-

bragt hebben. Dat hy toen naar den

Hydafpes getrokken is , alzoo hy hoor-

de , dat Porus aan de overzyde met zyn
leger ftond.

§ 13. zegt hy, dat Aléxander aan de

overzyde eerft te land tradj en § 14. uit

G 2, Ari*
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Ariftobulus , dat Porus zoon met <5o wagens
daar gekomen is , eer Alexanders heir door

't klein eiland over geraakt was ; dog dat

anderen verhalen, dat Porus zoon, met
een grooter getal troepen overgetrokken

zynde, Alexanderzelf, enookzyn paard

Bucephalus gewont had, in zoo verre,

dat zyn paard daar af geftorven was ; al

't welke hy , op Ptolomeus bericht weer
geheel verwerpt , flellende , dat Porus

zoon , nevens 400 ruiters , daar dood ge-

bleven was.

§ 17. en 18. verhaalt hy de groote ne-

derlaag van Porus zeer omftandig , en

voegt 'er by , dat Alexander Taxiles na

Porus , die in zyn regter fchouder gequetft

was
,
gezonden , maar dat Porus , zoo als

hy zyn ouden vyand zag , hem niet alleen

veragt, maar ook met een fpies na hem
(hoewel te vergeefs , alzoo hy 't ontweek)

gefchoten had , maar dat Alexander toen

zekeren Meroës , eenen Indiaan , en Porus

ouden vriend, aanhemzondt, die Porus,

van dorft verfmagtende , zoo verre bragt

,

dat hy van zyn olifant afgetreden en by
Alexander, diehem tegemoet ging, aan-

ftonds gekomen isj en hem daar op van
Alexander, die over zyn lengte van meer
als vyf cubiten , en fchoonheid , verbaaft

ftont , gevraagt wierdt : Wat hy begeerde

dat hy met hem doen zou ? Niet anders , zei

Porus , begere ik , dan dat gy my koninklyk

handelt. Dit zal u, ê Porus, zei Alexan-

der, dien dit behaagde , ommynentivil ge~

fchkden; maareifeht, wat gy begeert, dat

ik u wwenthalven doen zal ? Dat is, zei

Porus , in myn vorig zeggen opgejloten. Dit
ftond Alexander nog immers zoo wel aan

,

waar op hy aan Porus 't ryk der Indianen

,

en nog een ander grooter gewefl boven
dien

,
gefchonken , en hem aldus konink-

lyk, en als zynen vriend , gehandelt heeft.

• § 19. verhaalt hy , dat hy ter plaatze

van dezen veldflag, en 'daar hy de rivier

Hydafpes met zyn heir paflêerde , eenige

fteden , en onder andere Nicsea en Buce-
phala, gebouwt, en, na eenige Gezanten
van een ander koning of hoofd , Abifares

genaamt, ontfangen te hebben, daar op
na de rivier Acefines , en niet alleen daar

over, maar ook over de Hydraotes (die

eenigzins grooter dan de Acefines was

)

getrokken is , en daar weer eenen anderen

Porus gevonden , en de Catheërs , Oxy-
draken, Mallers en Adraiifen, aangetaft

cn de ftadt Sangala verwoeft heeft.

Dat hy toen met zyn heir tot de rivier

Hyphafis voortgetrokken zynde, en ver-

der willende gaan > op de bede van zyn
foldaten zyn reize by de Hyphafis geftaakt,

by die rivier twaalf altaren gebouwt , en
Porus over dat gantfeh geweft tot de Hy-
phafis toe als vorlt geftelt heeft , keerende
dus weder na de rivieren Acefines, Hy-
draotes en Hydafpes, welke twee eerfte >

hy overtrok.

In 't vi. boek § 1. meldt hy zynen ver-

deren tocht met zyn leger te fcheep langs

de rivier Hydafpes , en voegt 'er by , dat

hy van de Inlanders verftaan had , dat de
Hydafpes in den Acefines , en de Acefines

in den Indus , en den Indus met twee
monden in zee flortte.

§ 2. zegt hy dat hy Porus als koning over
alles wat hy in Indien gewonnen had»
flelde.

Vervolgens zegt hy , dat hy de Mal-
lers overwon , en § 6 en 7. dat hy ze-

kere fterkte zelf in perfoon , alleen met
zyn fchild bedekt, willende beklimmen,
zig 'er in nederwierp , van drie anderen

,

Peuceftas , Abreas en Leonatus , verzelt

,

van welken Abreas gedoodt en Alexander

zelf gequetft wierdt. Hy voegt *er by,
datfehoonde gemeene roep ging , dat die

Alexander by de Oxydraken , hem dit met
'er daad by de Mallers, overkomen zy.

§ 14. zegt hy, dat de Hydafpes, Hy-
draotes en de Hyplafis , in de Acefines

ftortende, dus verder in den Indus vallen.

Ook fpreekt hy van den koning Mufi»
canus , die Alexander te gemoet ging met
groote gefchenken , en § 16. van dea
prins Oxycanus , die zig met de zynen

,

gelyk ook Sambris , een bergkoninkje ,
met zyn hoofdftadt Sindomana , aan hem
overgaf j waar op hy § 17. den afval en
deftrafvanMuficanus, en detrouwlooze
overgave van den vorft der ftadt Patala

aan hem , nevens de verovering van zyn
ftadt, volgen laat } by welk Patala hy
§ 18. zegt , dat de Indus zich in tween
fcheidt , en zoo verder tot in zee met twee
monden ftoit. Ook verhaalt hy daar ver-

der zyn ongelukkigen tocht ter zee met
zyn volk in de fchepen , en § ip. voegt
hy 'er by , dat hy ontrent den oceaan een
groot eiland, Cilluta genaamt , en inden
oceaan nog een ander, en daags daar aan
nog een ander gevonden , en daar den
Goden geoffert heeft , om dat hy in den
openbaren oceaan , boven Indien gevaren
had , werpende verfcheide goude drink-
vaten in zee.

§ 20. zegt hy , dat hy weer te Patala

gekomen , bevonden had , dat de twee
monden van den Indus 800 ftadienvanden
anderen lagen.

§ 21. en 22. Dat hy van Patala vertrok-

ken zynde , by de Arabiten en Oriten,
die hy overwon

, gekomen is, alwaar hem
berigt wierdt van de Indiaanen van Ge-
drozien, dat Semiramis , uit Indien vlug-
tende , maar met twintig , en Cyrus maar
met zeven van zyn geheel leger , 'er af-

gekomen was } behalveri dat, toen Cyrus
daar met zyn heirquam , om de Indianen

aan te taften, vooraf al veel van zyn volk
in ongebaande woeftynen verfmoken was j,

al 't welke by Alexander vernomen zyn-

de, had dit in zyn gemoed een yver om
Cyrus.
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Cyrus en Semiramis na te volgen , ont-

ftoken j maar hy heeft ook ondervonden

,

wat hy, en de zynen, in die dorre woe-
ftynen uitgeftaan hebben , tot dat hy

eindelyk in Caramannien , en te Pafar-

gada, gekomen is ; waar by hy dan in

't vu. boek nog eenige redenen en hande-

lingen voegt van eenige Indifche Wyzen

,

niet veel ter zake doende , van 't welke

wy egter iets zullen zeggen.

§ 2. zegt hy , dat hy , te Taxila geko-

men , daar eenige Indiaanfche naaktloo-

pende Wyzen zag , van welken hy een der

voornaamften of oudften , Dandamis ge-

naamt , verzogt by hem te komen , die

dit zelfs niet doen, nog ook toelaten wil^

de , dat een van al de andere , die onder

hem ftonden, het deedt, voorgevende,

dat hy zoo wel als Alexander, een zoon
vanjupiterwas, en dat hy van Alexander

ook niets begeerde of van nooden had

,

alzoo hy met het zyne te vrede was j en

verder zegt hy, dat Alexander dezen on-

willigen ook daar toe niet heeft willen

dwingen } Hoewel andere zeggen, dat

Alexander tot deze Wyzen gezegt zou
hebben : Eifcht van my wat gy begeert , en
dat zy hem geantwoort zouden hebben :

Geeft ons de onfterfelykheid , daar wy meeft

na wenfchen •> waar op hy zeide , hen die

niet te konnen geven , alzoo hy zelfJierflyk

•was. Erkent gy dan , zeide hy , • dat gy
fierflyk zyt , waarom tragt gy dan , met uiv

'vaderlyk land niet te vreden , u zelven de

gantfche wereld , als een vyand van allen
,

te onderwerpen.

Daar na verhaalt om Arrianus ^ op die

Zelve plaats , verfcheide zaken van eenen

anderen Wyzen^Calanus genaamt,dien hy

,

tegen de raad van al de andere Wyzen,
overreedde om met hem te gaan, en § 3.

voegt hy 'er by , hoe hy ( te Pafargada

,

Zoo wy elders zien) ziek geworden, na
de Indiaanfche wyze op een lykftapel (die

hy zelf maakte ) met veel ceremoniën en

ltatie verbrandt is. Men zegt, dat, als

Alexander hem, op de lykftapel met zyn

f
oude draagbaar leggende, afvraagde, of

y ook nog iet begeerde , hy hem ant-

woordde : Ik zaluwelhaaft weer zien; waar
mede men meint , dat hv Alexanders dood

,

niet lang daar na te Babel 'er op gevolgt

,

voorzegt heeft ; hoewel weer anderen zeg-

gen, dat hy, als een Pythagorijl, die de
verhuizing der zielen geloofde , gezegt
Zou hebben: Te Babel zal ik u weder zien.

er
Die maar eens let op de if 3 koningen,

ïil- die Arrianus, lib. de rebus Indicis, melt,
n dat 'er van Bacchus tot koning Androco-

'|ewe-*
es toe

.

(die van Alexander overwonnen is)

wor. in Indien in 6040. jaaren ( hoewel Plinius

lib. vi. cap. 16. maar van f402. en 3 maan-
den fpreekt) geweeft waren , die kan al-

leen daar uit oordeelen, wat ftaat'er op
die gehele hiftorie temaken zy, vermits

immers de wereld toen nog dien ouderdom
op geen duizenden jaaren na had.

Plutarch, die in 'tjaar 100.naChrifr.us
geboorte leefde,zegt in 't leven vanAlexan-
der den Grooten ook , dat hy na Indien ge-
trokken is , den koning Porus , een man
van vier cubiten en een palm, beftreden,
en wel y000 lieden en dorpen , in Indien
ingenomen heeft. Dat hy ook langs de
rivier ( waarfchynlyk den Indus ) zig met
zyn heir na den grooten oceaan , die hy
eerft na zeven maanden tyds te zien kreeg ,

begeven, Nèarchus toen met de vloot in

Indien gelaten, èn zig met zyn volk na
't land der Oriten begeven heeft, alwaar
hy dan in een dorre woeftyne, eer hy in

Gedrozien quam ('t geen na 60 dagen
eerft gebeurde) door allerlei ongemakken

,

voornamelyk van dorfl, van zyn 120000
voetknegten, en 1 f000 ruiters , wel drie

vierde deelen verloren heeft.
" Ook zegt hy, dat Nèarchus, daar na

wederkeerende langs de rivier den Eu-
phraat , Arabien en Africa doorloopen

heeft , en door de Middelandfche zee tot

aan de pilaaren van Hercules , of de Straat

van Gibraltar, gezeik is.

Met welke laatfte tocht van Nèarchus,
dus by dezen Schryver opgegeven, hy al

de oude Helden , even zoo fterk met zyn
reize, als vooral met zyn liegen, gepas-

fèert heeft. Immers ik geloove daar niets

af, om dat zulke zeen zonder Compas
( 't geen toen nog onbekent was ) onmo»
gelyk te bevaren zyn.

Megafthenes zegt ook, datOneficritus,

Alexanders dienaar, tot Sumatra toe ge-

zeilt zou hebben ; dog nog hy , nog
iemand van de zynen , heeft oit Sumatra
gekent. Want indien hy 'er maai" iets

van geweten had , zou hy 'er op een wyze
van gefproken hebben, die ons eenigzins

daar van kon verzekeren, daar hy in te-

gendeel gelogen heeft 3 dat 'er de heldere

dag doorfchynt.

In die drie eerfte vernaaien van Jufti-

nus, Curtius en Arrianus , van den gedenk-
weerdigften tocht , die oit in Indien zou
gedaan zyn, moeten wy weder zeggen,
dat ons zeer veel ftrydigheden , zoo by
yder van hen met zich zelven , als tuflchen

yder van hen, met malkanderen vergele-

ken, voorkomen.
De een zegt, dat Porus vyf, Plutarch ,

dat hy maar vier cubiten, en een palm,
lang was.

De een zegt , dat Porus op een paard

,

( 't welk geen Indifche vorften doen ) de

ander dat hy op een olifant zat, ('t geen

meer fchyn van waarheid heeft) toenA-
lexander tegen hem floeg.

De eerfte zegt, dat hy met zyn paard

ter aarde geflagen wierdt , Curtius , dat

hy van zyn olifant zeeg , en Arrianus ,

dat zekere Meroe, zyn oude vriend) hem
G 3 by
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by Alexander, die dezen man hem toe-

gezonden had ,
gebragt heeft.

Curtius zegt, datPorusin lengte boven
alle andere menfehen uitftak , Arrianus

fchynt het zelve te zeggen , maar melt

ook , lib. v. § 3. Dat de meefte menfehen

•van dat land ontrent vyf cubiten lang waren

;

en dan kan ik niet zien , hoe Alexander

,

gelyk hy ook na § 18. in 't zelve boek
zegt , zig over Porus lengte zoo ver-

wonderen kon. Behalven dat ik noit

van menfehen van zulken extraordinaire

lengte in dat land gehoort heb.

Juflinus en Curtius fpreken maar van

eenen Porus, Arrianus van twee, en wel
van eenen Porus by de Oxydraken.

Lib. vu. cap. ir. zegt Curtius , dat

Arimazes de overgevers van zekere zeer

vafte rots Het kruicigen aan de voet dezer

klip , waar van men , in opzigt dezer

kruiciging, by Arrianus niets leeft.

Curtius zegt lib. ix. cap. f. dat hy al-

leen in een ftadt der Oxydraken fprong

,

en alleen daar gewondt wierdt. Juflinus

dat het in een ftadt der Ambren en Su-

gambrenwasj en dat hydaar inzyn tepel

gequetft wierdt , maar Arrianus melt , dat

,

fchoon 't gemeen gerugt wilde , dat dit

Alexander by de Oxydraken ontmoette,

dit egter by de Mallers , niet volgens

't vernaai van die twee , maar op deze

wyze voorgevallen zy, te weten, dathy,
niet alleen, maar van Peiceftas, Abreas

en Leonatus verzelt , in een fterkte ge-

iprongen , en aldaar niet alleen , maar ook
Abreas zoodanig gewondt wierdt, dat hy
'er dood bleef.

Arrianus zegt lib. vi. § I. dat de Hy-
dafpes in den Aceflnes , die weer in den
Indus , en dat die met twee monden , by
Patala zig verdeelende ( daar zyn 'er die

van zeven monden van den Indus (preken )

in zee ftort. Die de Kaart nogtans na-

ziet , zal 'er een by Diu , en twee by de

ftadt Tatta, zien.

Juflinus zegt, dat deAcefines Alexan-

der tot aan den oceaan brengt , daar nog-

tans die rivier niet in zee , maar in den

Indus valt, die met veel andere rivieren,

zig in hem ontlaftende , in den oceaan

ftort.

Dan zegt Arrianus eens , dat Alexander
Porus tot koning over alles , 't geen hy
In Indien won , en Curtius , dat hy eenen

Sybyrtius over de Oriten en Strand - In-

dianen ontrent de grenzen van Gedrozien
als overfte geftelt heeft. Deze grenzen

van Gedrozien ftelt ook de een by de rivier

de Arabus , en ontrent het land der Ori-

ten , terwyl een ander tuflehen hen en de

Oriten nog een geheele woeftyne , daar

hy zeer veel leed , plaatft. En dus hafpelen

zy , en meer anderen hun gantfeh verhaal

,

vooral van de volkeren , rivieren, fteden,

enz. zoo wondeiiyk door een , en zoo on-

verftaanbaar voor my en anderen, die dat

land , des zelfs rivieren , volkeren en ze-

den kennen , dat , by aldien iemant met
het befte van deze drie tyd- of dagregifters

van Alexander den Grooten in 'tryk van
denGrootenMogol quam,men nog wegens
de naamen der rivieren

,
( dan door den

blooten Indus enGanges) nog wegens die

der fteden of volkeren , eeniger mate te

regt raken, en niemant gelooven zou , dat

Alexander daar oit geweeft was. Gelyk
ik ook geen woord daarvan, met eenige

fchyn van grond
,
gelooven kan. Ik weet

wel , dat men my voorwerpen zal , dat de
naamen der rivieren en volkeren zedert

mogelyk zeer verandert zyn.

Dat 'er fteden uitgeroeit , deze en gene
rivieren verloopen , en mogelyk wel ver-

droogt konnen zyn , wil ik geerne toe-

ftaan j maar alle zyn zy niet uitgeroeit

,

nog alle in hunnen loop verleid of uitge-

droogt.

Nu is het by de Oofterlingen een ftaale

wet , by de reizigers en alle die dit nau-

keurig nagevoricht hebben bekent , dat

de landen , rivieren , volkeren en fteden ,

gelyk ook hunne zeden , in naam niet

veranderen , maar dat zy by die naamen ,

zeden engewaaden onverzettelyk blyven.

Derhalven zou men, na dezen grondre-

gel , immers eenige rivieren , volken of
iteden , die ( hoe krom de Grieken die

naamen na hun taal ook verdraaiden) 'er

wat na geleken , nog in deze dagen moeten
vinden , daar men 'er nu geen een eenige

zal konnen aanwyzen. Men weet daar

van geen rivieren Cophenes , Hydraotes,
Acefines, Hydafpes ofHyphafis , al zogt
men in 'trykvandeMogol ook nog zoo
naaukeurig. Die rivier , die men als de
Hydaipes befchryft, fchynt allernaaft de
rivier Rawey te zyn , die egter noit een

andere naam gehad heeft, voor zooverre
my bekent is. En hoe zouden wy, die

zoo veel later in tyd dan Horatius zyn

,

gelooven , dat 'er oit een Hydafpes aldaar

geweeft is , aangezien hy 'er in zyn tyd
al als van den Fabulofus Hydafpes , lib. I.

Carm. Ode zz., af fpreekt : een klaar be-

wys dat men toen al voor een Fabel en
verdichtzel hielt van dien Hydafpes te

fpreken.

Ik weet wel, dat de Portugeezen , die

zoo veel later in Indien quamen , en juift

altyd geen Arabifch , Moorfch of Hin-
doftans , nog Perfiaanfch , verftonden,

mede deze en gene naamen , in hunne
verhaalen wonderlyk, (als by voorbeeld

Mirbocem 9 inde plaats van Emier Hojfein )

verdraaiden > maar egter zoo niet , of
iemant , die wat kennis van de taaien , by
den Mogol gebruikelyk , heeft , zal ten

eerften zien , wat en wie zy meenen >

daardeGeleerdfte man ter wereld op geen

van al de voorgemelde naamen van per-

foo-
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Pertoean aan het volk vanRjmbang

,

Kota Jowas Gentopg.
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de

licht-

n der
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hem.

foonen , volken , rivieren , landen , fteden

,

enz. te regt zal weten te raken.

Het is egterwaar, dat ons de Indianen

zeer veel dingen van Alexander denGroor
ten vernaaien. Ik heb zelf een boek, ge-

zien , vervattende het leven van Sulthan

Iskender (zoo noemen zy hem in hunne
fchriften ) in de Maleitfche taal met een

Arabiiche letter gefchreven , in folio , wel
drie vingeren dik , en vergeeft veel moeite

gedaan , om 't zelve
,
gelyk ook nog een

ander van Sulthan Soleyman (waar door zy
Salomo verdaan ) te bekomen, doch van
't laatfte is een ftuk of brok in myne han-
den geraakt.

.
Het voornaamfte echter , dat dit traclaat

van Sulthan Iskender behelft , is , dat hy

,

Heer van 't Ooften en 't Weften gewor->

den, zeer veel moeite aangewendt heeft,

om alle zyne onderdaanen tot het Moh-
harhmedaanfch geloof ( zoo veel hondert

jaaren eer Mohhammed in de wereld was

)

te brengen. Een klaar bewys van on-

kunde in de tydrekening.

Zy noemen hem ook Sulthan Iskender

Dfulcarnajim , dat is , den tweehoornigen

keizer Alexander. Zoo zommige meenen

,

doch heel averechts en tegen de waar-

heid der zaake , willende zinfpeelen op
Dan. 8: f, 6. Maar ,

gelyk de ver-

haaien der Mooren en verdere Oofterlin-

gen, zelden zoo verre in tyd opftygen,

en ook vol fabelen zyn , alzoo zyn 'er

ook zommige onder hen zoo dwaas, dat

Zy vernaaien , dat hy-waarlyk twee ho-

rens had , en dit alleen aan zyn barbier

in vertrouwen bekent maakte , maar, dat

éde , niet konnende fwygen , en nogcans

eenigzins zyn woord aan dien vorft wil-

lende houden , zyn hoofd in zekeren re-

genbak gefteken , en in de zelve luidskeels

uitgeroepen heeft : Alexander heeft twee

hoornen , Alexander heeft twee hoor,ie:i

;

waar op in die regenbak aanftonts twee
rieten gegroeit zyn , welke , door de wind
bewogen , dit geluid gedurig weergalm-

den , en de zaak dus uitgebragt hebben.

Van hoedanige verdigtzelen hunne boe-

ken vol zyn.

De verftandigen nogtans onder de In-

dianen (gelyk wy aanftonts nader uit ze-

ker gefchrift zien zullen ) duiden dit alles

op zyn twee ryken ; zeggende , dat hy
de twee hoornen des werelds , waar door

zy d'Oofter- en Wefterwereld verftaan,

zig onderworpen heeft.

Dat de keizer van Maningcabo , op
't eiland Sumatra , mede diergelyk een
kennis van de zaaken van Alexander den
Grooten gehad heeft, blykt ons omftan-
dig uit dit volgende Manifeft, 't geen hy
in 't jaar i68ö. alomme aan zyne gelocfc-

genooten zond , om hen tot uitroejing

der Hollanders aan te manen,

WAarom Alexander de Groot, den titel

voerde van Dzulcarnajim , daar over

hebben de Geleerden ve^fcheide' gevoelens.

Zommige zeggen , dat hy dien titel gevoert

heeft , om dat hy twee hoornen hadde , an-
dere, omdat hy twee koninkryken had, het

eene van zyn vader , het andere van zyn
moeder j andere , om dat hy twee bedieningen

hadde, namentlykvan een koning en van een

propheet. H> was een propheet , want_ door

den engel Gabriel , wierden hem Goddelyke

openbaringen toegebragt , hywas een koning
,

want hy was Gods ftadthouderin deze wereld.

Door hem is gemaakt Alexanders toorn , welk
is een tempel der Idiaten , &e. de voordeur

of inleidingedaar van is , daar is geen God ,

behalven God , en de agte-deur daar van is ,
Mohhammed is zyn Propheet. De hoogte

van dezen toorn verbaaft alle menfchen. De
wafchplaats des zelfs is gevloert met Soeaffa

,

en het dak opgehaalt met gefteenten. Die ko-

ning heeft doorreift het Ooften en V Wefien
in gezelfchap van den propheet Hhidler zalr.

Hy heeft dengeheelen berg Caafdoorreift, en de

gelegentheidvan dien berg befchreven, welke
door de volkeren van Gog en Magog is door-

gegraven; maar wederom van de engelen op

eenen nacht is toegeftopt , hy heeft ook verhaalt

de grootheid van het land, welke agter dien

berg is, zyndejoooo maal grooter dan onze
wereld. De grond is aldaar van muscus,
en het gras van fafraan , de fteenen zyn 'er

robynen en koftelyke gefteenten , en het is 'er

volvan engelen, die daar woonen. Hy heeft

ook verkoelt de gelegentheidvan de roode zee+

wiens dyningen beweegt door een fterke wind,
haar verheffen tot aan den hemel. Hy heeft

ook gezegt , dat deze wereld was als water-

mofch , welke door de baren van de roode zee

beweegt word. Hy heeft ook gezegt , dat de

zon 300 maal grooter is , als'bnzen aardbo-

dem, en dat dezelve ondergaat in bet fwarte
water. Hy heeft ook gezegt , dat de maan
%6 maal grooter is dan 4e aarde. Hy heeft

na V Ooften gereisft , om de zon te zien op-

gaan , en heeft verhaalt , dat de menfchen in

het Ooften zoo overvloedig zyn , dat niemant

haar getal en weet , als alleenlyk God en zyn
Propheet. Die Oofterlingen aangaande,haar

een oor verftrekt haar tot een fprei , om op te

ftapen , haar ander oor verftrekt haar voor

een deeken , om haar te dekken , zoo is het,

dat geheel dat land met menfchen vervult zyn-

de , het leger van- Alexander Dzulcarnajim

gevolgt is , met hem doorreizende het Ooften

en het JVeften.

Dengrooten Sulthan , en heerlyken koning

,

bezitter van een regtzinnigvolk, verzegelt 9

opregt , volmaakt voor den g-ooten God,

gaande op de wegen des geloofs , uitlegger en

verdediger van het woord der waarheid, en

der
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der kenniffe , matige godvrugtig, helper der

verongelukten , hulpe der zwakken en der ar-

men , Priefier Gods , fchaduwe van genereus-

heid en goedheid j oprigter der fiandaars,

zyn rhagt , en overwinningen , en oorlogen, &c.

moeten gezegent zyn door de voorfprake van

den Propheet , en van alle zyne medegezellen.

Amen. O ! Heere der heirfcharen. Vor-

ders komt dit mandement i>#» Padoeka Siri

Sulthan Ahhmed Sjah ibn Dforiat Isken-

der Dfulcarnajim. Hy is die bezit het hout

kamit , en hei gout djati djati , en de kroone

der troonen, en het geweefzel , dat eenmaal

in het jaar aangetrokken word, &c.

Aangezien wy gehoorzaamt worden van

alle onze dienaren , welke by de riviere Kim-
bang, tot aan Kota lowas Gentong , Paja

komtoen Soome langgong , en Taram
bitoe batang , en kota kalem tebbing

tingi , tot aan de 7 Bendars in Botting

Kaddal tingal padang, Ambatjang , daarom

is ons bevel aan alle die geene , welke fiaan

onder de Pongoelo's van die landen, geloof

te geven aan onze berigtinge en bevel , als

eerftelyk , het berigt welke onsgedaan is , door

de overleveringe des Propheets , dat de wereld

7000 jaar fiaan zal j ten tweeden, devoor-

zegginge , die van ouds gefchied is , en die wy
gehoort hebben , aangaande het koninkryke van
de drie gebroeders , het welke driemaal her-

fielt zoude werden in een plaatze, hetzy in

Griekenland, het zy in China, het zy in

Pagar Roejang, en nu te dezer tyd fchynt

vervult te zullen worden , het geen ons onze

eerwaarde voorouders , dien aangaande heb-

ben bekent gemaakt -

y ook aangaande het ge-

weefzel , daar van hebben onze eerwaarde

voorouders voorzegt : dat het is de paffer of
maatftok van de oudtheid en geduurzaamheid

der wereld. Nu zienwy dat het hoofd, en

het einde daar van alweg is, en dat 'er maar
een we :nig van het midden is overgebleven,

het welk een teeken is, dat den dag des oor-

deels naby is, gelykerwys ook de veelvuldige

heerlykheid der Maningkabefè koningen

feenemaal vervallen is , van haar voorgaande
grootheid. Ondertuffchen gelyk wy zeven

jaaren lang buiten Maningkabo zyn geweeft

,

zoo heeft God ons herte beweegt, om ha het

ryk van Maningkabo te reizen , en te ver-

fchynen voor onzen eerwaarden vader die daar

woont. Wanneer daar nui$ jaaren verftre-

ken waren , wiert ik gelaft na de zee af te

zakken, om met Gods hulp te doen, en uit

te voeren dat geen , het welk met het gebod

Gods en zynes Propheets overeenkomt , gely-

kerwys denwyze man Aatha zegt , twyffelt

niet aan Gods werken , want God doet

wat hem behaagt, en weet wat hy wil,

en hy is magtig te doen , wat hem belieft.

Daarom belajlen wy alle onze dienaren in die

landen woonende , dat zy doen uitwerken,

''tgene met het gebod Gods enzyncs Propheets

overeenkomt , en dat zy de Hollanders uit het

hnd verdryven, Wat de Hollanders ter zee

aangaat, zoo het God behaagt , doordevoor-

fpraak en zegen van onzen Propheet , en den

zegen van onzen eerw. vader , die ons geze-

gent heeft , met den zegen van alle Gods pp
vrienden , zullen wy met hulp van onze die-

naars en vrienden haar uit de zee verjagen.

Verders belaften wy alle onze onderdanen of
dienaren , dat zy voor al niet en vegten of
oorlogen tegens de Mohhammedanen , om dat^

dat tegens de wet Gods ftrydig is : Want God
zegt , die een geloovige dood , doet een

gruwel , en de helfche ilraffen zal hy eeu-

wig moeten lyden. Zoo ook in de Hha-
diets : Een doodflager en de gedoode zul-

len beide gaan in het helfche vuur. On-
derftont gecoïlationeert , accordeert , Batavia

in ''tKafteel, den 2,8 Januarii i68ö. La-
ger : gecoïlationeert , accordeert, Macafler in

V KafteelRotterdam , den 1 1 Februarii 1686".

was geteikent N. BLOM, Secrets.

Gecoïlationeert accordeert, Banda, Neïra,
den 18 September 1687. by my

P. BASTEELS, Gefw.Klerk.

Daar zyn 'er die van hem verhaalen

,

dat hy een fbiegel zoo zuiver en klaar ge-

had heeft , dat men 'er twaalf mylen verre

mede zien kon. Zoo verre zyn de Ve-
netianen ofEngellchen met hunne fpiegel-

f
lazen nog niet gekomen j en het is te be-

lagen, dat dit model uit de wereld is.

De Perfianen verhalen ( en onder hen

,

Sjeich Saadi, de voortrefFelyke Dichter,
in zynen Perfiaanfchen Boogaard) dat 'er

een water is, 't water des levens genaamt j
van die kragt, dat het iemand, die daar

van gedronken heeft, noit meer dorften

doet, ja, 't geen nog meer is, hem on-
fterfelyk maakt. Nabi Moe/a , of de
Propheet Mofes en Iskender , zeggen zy,
hebben dit gezien , dog 'er niet af willen

drinken , om hunne vrienden niet te over-

leven j maar de Propheet Chijfer ( zelf

konnen zy niet zeggen wie die is ) heeft

het gedronken, en wandelt daarom nog
onzigtbaar in de werelt.

De voornoemde Sjeich Saadi zegt ook
van Alexander in 't zelfde boek , dat hy
door het opflaan van een metale muur
zeker fterk volk , Jodhoefen genazmt , be-

let zou hebben in zeker land eenen inval

te doen.

In zynen Roozengaard voert hy hem in

op zekere vrage antwoordende, hoe hy
zoo veel landen en ryken in 't Ooften had
konnen innemen , dat geen der vorige

koningen, fchoon magriger dan hy , had-

den konnen doen , welk antwoord inhielt

,

dat hy noit iemants onderdanen beledigt, en

altyd van hunne vorige koningen alles goeds

gefproken had.

Uit het vorig verhaal van Alexanders

tocht in Indien , fchynt hy by de ftadt

Diu'1, ofDiu, daardelndusinzeeftort,

I waar ontrent zig eenige eilanden in den

oce-
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oceaan vertoonen, de zee van Indien be-

varen te hebben.

Daar zyn'er , zelf by de hedendaagze

Indianen , die nog dwazer meenen , dat

Alexander voor de rivier van Cambaja,

ten Wellen van den Indus gelegen, zou

geftuit , en het hem onmogelyk geweeft

zyn daar over te komen, om dat de zee

daar jaarlyks een ebbe en vloed van vyf

vademen hoogte heeft , waar door veele

die daar op niet wel lettèden , verdron-

ken j en dat hy, daar op ook niet ver-

dagt , daar door met zyn fchepen en volk

in zulken gevaar , als men befchryft,

geraakt zou zyn. Een verhaal , te on-

voorzigtig en te bot , naar 't ongeval,

Alexander en de zynen , op den Indus

ontrent de mond van den oceaan overko-

men, gefchikt, en dat dus van die rivier

tot die van Cambaja , Carary genaamt

,

by een verkeert verhaal der Inlanders (al-

zoo zy niet ver van een leggen ) overge-

bragt is.

Wat nu de plaats betreft, daarhy over

den Hydafpes in 't ryk van Porus quam j

men wil (hoewel mede zonder eenig be-

wys) dat hy toen in 'trykvanLahor ge-

komen zy. Andere beweren, dat Porus

in oud Delli ( daar men nog een groote

marmere pilaar , 't gedenkwaardigfte in

dat landfchap , met een Griekfche in-

criptie, en, zoo zommige daar al mede
maar by klampen , ter gedagtenis van

Alexanders overwinning, ziet) zyn hof
gehouden, en Alexander hem niet verre

van daar geflagen heeft.

Dog veel waarfchynlyker (alzoo oud
en nieuw Delli te verre van den Indus

leggen) zou Porus in 't ryk van Lahor
met zyn hof en leger geweeft hebben,
gelyk ook die rivier, by de Ouden, zoo
men wil , Hydafpes maar heden Rawey
genaamt , voor Alexander zeer gelegen
zou geweeft zyn , om zyne fchepen

, ge-
maakt van 't hout , dat hy in de geberg-
ten van Sirinaket en Bimber , en hunne
boflchen (zoo men voorgeeft) kappen
liet , zeer gemakkelyk na den Indus , en
zoo verder na den oceaan te brengen.

Ja daar zyn 'er , die de ftadt Lahor zelf

voor Bucephala , door Alexander aan den
Hydafpes gebouwt, houden, om dat zy
aan die rivier legt , die zig in den Indus
ontlaft, en nu Rawey genaamt word.

. Indien het al de zelve plaats en rivier

was, oordeele ik egter de ftad Lahor van
een veel later aanbouw , buiten dat zy
door Sjah Selim

(
gelyk wy in 't leven der

Groote Mogols toonen) zoo merkelyk
verbetert is , dat hy die van een flegt neft

tot een groote ftadt , van vierentwintig

mylen (zoo men zegt) in haren omtrek

,

gemaakt heeft. Immers ik geloove daar

aan niet meer, dan aan verfcheide andere

zaken , die de hoogmoedige , en te gelyk

I. D e e i,

fabuleuze Mohhammedanen , in 't ge-
meen , en de trotze Mogolders van lïmoer
Lenk (of Tamerlaan)- in 't byzonder,
daar van opgeven , die , wat zy nog
groots, eneenigzins^tf^.r, hier endaar
in het ryk vinden, teneerftenaan Alexan-
der den Grooten,ofhunnen Sulthan Isken-

der, toefchryven, fchoon hy in die plaats

,

waar van zy het verhaal doen , noit geweeft
isj van hoedanige grollen ik vertrouwe,
dat het voornoemde Manufcript van zyn
leven , vol is ; en dat die hiftorie met de
Mohhammedaanfche Godsdienft , door de
Perfianen en Arabiers , in hunne letter en
taal eerft en te gelyk daar overgebragt,
en dus ook daar na aan de Indianen

,
(zoo

als zy'er nu verhaal van doen ) eerft in die

taaien medegedeelt , en daar na weer van
deze of gene gaauwe Maleyers in hunne
taal en letter (zynde mede de Arabifche )
hiftoriswyze opgeftelt zal zyn.

Hier toe moet men ook t'huis brengen
die verfcheide fchoone Obelifcen of graf-

naalden, en andere fraaje Oudheden , die

men te Delli, de hoofdftadt des Mogols
en vooral in oud Delli ziet , een ftadt,

daar men wil , dat 't hofder oude Mogols

,

en zelf van Porus , van ouds was , en daar
nu ook 't graf der Groote Mogols is , by
uitftek 't graf van Homajom genaamt-
Alle welke oudheden ( hoewel voor een
kenner zeer nieuw en modern) men- mede
wil , dat van Iskender en de Grieken,
opgeregt , en tot zyne gedagtenis dus lang
bewaart zyn.

Eenige mylen van Agra (daar de Groote
Mogol nu zyn hof hout) legt een ftadt,

Scandarbade (gelyk zommige Landbe-
fchryvers qualyk uitdrukken) maar, met
zyn regte naam , Skenderabaad , dat is,

Alexandersftadt
,
genaamt , in welke plaats

ook van ouds wel koningen hun hof ge-
houden hebben.

Deze, gelyk ook niet de ftadt Secan-
dera , of maar het dorp Secondra , wat
beooften de rivier van Agra gelegen, wil-
len vele Mooren , onkundig van hunne
eigene landzaaken en gefchiedeniiïèn , al

mede door Alexander ofIskender Dfulcar-
najim gebouwt te zyn ; dog zy vergiffen

zig zelven in den naam zoo zeer niet , als

wel in den tyd , om dat'er van de Ouden
van twee Alexandria's, door Alexander den
Grooten in dat ryk geftigt, -iet gemelf,
en in de kaart , van zyn Indifche tocht
gemaakt , een Alexandria vlak in het

Noorden , ontrent het Ooften van de ri-

vier Orxantes of Oxus (van de Scythen
Sylin genaamt) een rivier, die in deCa-
fpifche zeeftort, en nog een andere ftadt

van dien zelven naam , in 't Zuidweften

ontrent de mond van den Indus , niet verre

van den grooten oceaan ,
gevonden word j

behalven dat Plinins lib. vf. cap. 16. nog
van een Alexandria , op de grenzen van

H Za-
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Zagatai , beneden 't ryk der Bactrianen

gelegen, melt j gelyk ook van altaaren

en colommen, doorBacchus, Hercules,

Semiramis, Cyrus en Alexander den Groo-

ten , ten bewyze dat zy daar geweeft zyn

,

opgeregt j maar wat gemeenichap hebben

tog die twee fteden,de eene om de Noord

,

en de andere om de Zuid van 't Mogolfche

ryk gelegen , met Skenderabaad en Se-

condra , waar van het eene in 't midden

van 't ryk, beweften Agra, en 't andere

niet verre van daar ,
gelegen is ? Immers

niet de minfte in opzigt van de plaats,

behalven , dat zy ook van veel later aan-

bouw , en yder ( zoo men wil ) van een

byzondere Mohhammedaan , Iskender,

van hen als een heilige geëert ( 't geen
hunne Geleerden zeer wel bekent , en van

ons ook wel verindagtigt is ) geftigt , en

dus na hen genaamt zyn. Over welke
misflagen men zig te minder in de Mooren
verwonderen moet, om dat zy zeer flegte

tydkundigen zyn.

De naaktloopende Wyzen , die men
wil , dat Alexander in Indien gezien en

gefproken hebbe , zyn aldaar nog , buiten

alle tegenfpraak , zy werden geen Brami-
nes, maar Jogi's genaamt, en als Heiligen

van de Inlanders geëert en onderhouden.

Dog ik heb noitvan hun goude draag-

baren, nog van menfchen met een oog,
met een lange voet, en zonder mond of
neus, van hoedanige grollen Damaïchus

en Megafibenes , niet weinige opgeven
,

fehoort. Het is waar dat de Chinezen

,

y gelykenis van de Europeërs, en voor

al van de Hollanders wel zeggen , dat zy

maar een oog , dat al de Swarten of In-

diaanen, geen oogen, maar dat zy Chi-
nezen alleen 'er twee hebben j maar dat

gelykt na zulk fabelfchryven immers niet j

alzoo zy , dus fprekende , daar mede al-

leen willen te kennen geven , dat de Swar-

ten , na hunne gedagten
,
geen , en de Hol-

landers wel eenig , dog dat zy Chinezen

't grootfte en fynfte begrip hebben.

Daar ziet gy nu 't voornaamfte , dat'er

van Alexanders tocht in Indien te zeggen
valt , en hoe weinig licht ons , en den
Ouden , by al dat fwetzen , ontrent de
ware geftekenis van Indien gegeven word.
My fchiet nog te binnen, dat de ko-

ning vanAt/jeb {olAtfjien) op Sumatra,
onder anderen van zyne titels, roemt een

zoon of zoons zoon van Sulthan Iskender

(of koning Alexander) te zyn ; even eens

als de keizer van Maningcabo zich in

't voornoemde Manifeft mede benoemt
van zyn bloed te zyn $ 't welk zoo 't al

waar is , zullen zy yder maar een baftaart

van hem wezen , alzoo zy in verwe en
vel te veel van hem verfchilden.

Wy zeiden te voren , dat Arrianus en
Plinius , die nog wel de befte Schryvers
zyn, al 't hunne, of uit de fchriften van

Megajlbenes , of uit die van Nearchus en
Oneficritus , Alexanders reisgezellen , of
uit die van Arifiobulus , of van Ptolomem,
Lagus zoon ,

getrokken hebben , maar
moeten 'er byvoegen , dat alle die Schry-
vers veel leugens en verdigtzelen , van an-
dere hen opgegeven, gelooft , en, om
wat vremds te fchryven , 'er niet minder
by verdigt hebben.

Men zegt dat Pyrrho , een Atheens
Wysgeer , Anaxarcbus difcipel , die in
'tjaar der wereld 3670. leefde , al mede
na de Perfifche Magi , en na de Indifche

Gymnofopbijlen naakte Wyzen, oiJogi'S)
gereift is.

Strabo verhaalt lïb. xv. uit Apollodorus , Van je
dat de Syrifche koningen , nazaten van Tochten
Seleucus Nicator , Indien beftreedden, dog van Pyr-

voegt 'er by , dat hy veel ftrydige en niet
f

ho
•

Se'

wel aannemelyke zaaken opgeeft.
and«en?

. Jujlinus zegt lib. xv. cap. 4. dat Seleu-
cus ( waarfchynelyk Nicator) na 't ver-

overen der Baótrianen , fig ook naai
- Indien

begeven , en by zyn kom ft aldaar , be-
vonden heeft, dat de Inlander al de hoof-
den , door Alexander den Grooten daar
gelaren ( ik meende dat hy , volgens Ar-
rianus , 'er maar een , dat is , Porus , of
wel nog een , van Curtius , Sibyrtius ge-
naamt, geftelthad) doodgeilagen , en
dus dat jok van flaverny , niet zoo zeer
in waarheid , als maar in ichyn , afgefchokt
had, aangezien zekere Sandrocottus hen ,
onder dat voorgeven , daar toe wel aan-
gezet , doch , na 't venïgten van dit
werk , dit volk weer als flaven aan zich
zelven onderworpen had. In die tyd nu,
pas na dat Sandrocottus ( die , zoo Strabo
uit Megajlbenes verhaalt , een leger van
400000 man had , en welken Arrianus ons
bevorens, met de naam van Androcotus

,

van Alexander den Grooten al overwon-
nen , befchreven had ) zich met lift weer
meefter van Indien gemaakt had , quam
Seleucus in Indien , maakte met dezen
vorft een verbond , tot opheldering van
't welke Strabo lib. xv. pag. 498. zo. nader
zegt : dat Seleucus al de landen , ontrent
den Indus gelegen , aan Sandrocottus , met
den welken hyverfwagertwas, gegeven,
en die hem daar voor weder f00 olifanten

gefchonken heeft , van 't welke nogtans
Plutarch in 't leven van Alexander den
Groot cap. 108. eenigzins verfchilt.

In zyn xli. boek cap. 6. fpreekt Jufti- E .

nus ook van eenen Eucratides , een groot beftier e»

man , en koning der Baótrianen , als van magt

eenen, die lang met de Sogdianen , Dran-°^er fc'

gianen en Indianen geoorlogt, en einde- '

lyk zig aan de Parthen heeft moeten on-
derwerpen.

Hy zegt ook , dat Demetrius , ko-
ning der Indianen , hem belegert had

,

doch dat hy met 300 foldaten 60000 van
zyne vyanden , by gedurige uitvallen

,

over-
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pverwon, en na vyf maanden zigmeefter

van Indien maakte, hoewel hy, niet lang

daar na, vanzyn eigen zoon gedood is.

Ptolomeus Philadelph , zoo Plinius lib.

vi. cap. ij. zegt, heeft. ook Megafthenes

en Dionyfius belaft naar Indien te gaan.

Na deze vorften zie ik by Strabo lib. II.

dat Ptolomeus Euergetes , die in 't jaar

3714. leefde, door beftel vanzyn opzien-

ders over 'troode meir, een half dooden

Indiaan , in een fc.hip alleen gevonden

,

en weer tot zig zelven gekomen , by zig

fekregen had , en , na dat hy hem Grieks

ad laten leeren, van hem verftaan, dat

hy met zyn overledene makkers uit Indien

gekomen, daar geftrand , 'en, zoo de ko-

ning hem een ander fchip en volk geven

wilde , in ftaat was om nem zyn land in

Indien te wyzenj waai- op hy hem niet

I
,
alleen van al 't noodige verzorgt , maar

' anGni"ook Eudoxus , dog zoo andere willen,

'el Em- "en ftarkundigen Gnidius, medegegeven

had, by welk geval hy, of wel Eudoxus

,

zoo Strabo zégt, zich ook van de gele-

fenheid, om Indien te doorzien , bedient

eeft. Al welke zaaken nogtans Strabo

daar na , als zeer onwaarfchynlyk , zelf

venverpt.

Ook verhaalt men , dat die zelve ko-
fergeef- njng ^ of (op beter grond) Ptolomeus

an^Pto^ Philadelphus (even eens als dit doorNecho,

ameus zoo Herodoot lib. 11. en iv. zegt, mede te

'hila- vergeefs , en maar ten halven , met verlies

van 120000 mannen, alleen tot voorzet-

ting van den Indifchen handel onderno-

men, en voor hemdoor koning Sefoftris

,

felyk na Necho door Darius den Peruaan

,

og ook vrugteloos bezogt was ) getragt

heeft , het land tuflehen den Nyl en de

Roode zee, te doorgraven i maar, hoo-

rende, dat de zee drie ellen hooger, dan

Egypten, was , heeft hy het nieuw re-

trenchement , 't geen een breedte van 100,

een hoogte van 30 voeten, en een lengte

van 37 mylen en 400 treden , beflaan zou

,

geftaakt, waar van dè overblyfzels op den
weg van Cairo nog eenigzins ( zoo men
wil) te vinden zyn.

Ook fchynt het my toe , dat de volgende

Egyptifche koningen de vaart op Indien,

tot zy van deRomeinen overwonnen zyn

,

aangehouden hebben.

Men zegt ook , dat Patrocles , die in

'tjaar 3726. leefde, met een vloot van de
koningen Antiochus en Seleucus de zee

van Indien bevaren , en ook daar over ge-

j^en
rt
'fchreven heeft > welk fchryven van Strabo

Ctefias, zeer misprezen j maar vznJrrianus weer
fchryven hoog geagt word.

Ook zegt men ; dat Daïmachus als ge-
zant van koning Seleucus aan den koning
Allitrochades , de zoon van Andracotus

,

gelyk ook Megafthenes aan Andracotus
zelf, naPalimbothra, gezonden, en dus
niet 'alleen in Indien geweeft j maar dat

ielph tot

:en Indi-

±en
iandeL

Patrodes

en Daï-

machus
reiden

daarover.

door hem (zoo Strabo lib. I. getuigt) daar

van ook gelchreven is. Van welke ichry-

vers men nog dit uit den zelven lib. II.

pag.15. hier by voegen moet, dat op hun
fchryven niet veel ftaat te maken is , aan-

gezien zy veel ongeloofelyke dingen , als

waaragtige opgeven j behalven dat ook
Eratofthems op die zelve plaats van Strabo

dezen Patrocles daarom als ongeloofweer-

dig verwerpt , om dat hy 1000 ftadien

met Megafthenes , en wel 8000 met ande-

ren, in 't bepalen van de groote van In-

dien verfchilt , buiten dat ook Hipparchus

hem daar in tegenfprak , om dat hy , en
Daïmachus verfchilden , van hoedanigen

foort ook meer andere Schryvers zyn j by
welke men Clitophon van Rhodus , en
Orthagoras , mede voegen mag.

Ctefias , die in 'tjaar 3 f60 leefde , fchreef

ook over Indien j dog ik heb hem mét
opzet op zyn plaats overgeflagen , en hier

aangehaalt, omdat my dacht, dat Fabel-

fchryvers beft by een voegden j in hoe-

danigen rang hyvan Vojjius lib. iv. cap. ip.

de Idolatria geftelt , en niet geloofweer-

diger, dan de oude Dichters, gehouden
wordj behalven dat wy te voren vxtAr-

rianus een ftaaltje aangehaalt hebben , waar
uit klaar blykt , hoe weinig geloof hy
dezen Schryver geeft. Gelooft hem nu
Arrianus niet, die zoo veel nader in tyd

was, wy nog veel minder.

Plutarchus maakt , in z~n gelprek over Chryfer-'

de rivier Hydalpes , gewag van eenen mus boe-

Chryfermusy die 80 boeken van de gefchie- \
ei* over

denlflèn der Indianen fchreef.
ïndien>

Strabo fchreef op veel plaatzen , en by-
gtrabo en

zonder lib. xv. Plinius lib. yi,
(
gelyk wy Plinius.

hier na toonen zullen, van beiden,) en
meer anderen, diewy voorby gaan , mede
van Indien j maar alle deze, behalven de
vorige Schryvers , byonsgemelt, hebben
zeer veel , de een uit den anderen met
leugens met al uitgefchreven , én maar
weinige , en zeer geringe waarheden van
Indien , en van al die beroemde tochten

,

opgegeven ; dog met zoo veel taftelyke

onwaarheden, en grove verdigtzelen , dat

het ons volflagen onmogelyk is , om Indien

in Indien, na zulken bellek, te zoeken,
veel min te vinden. Een maalftroom,
waar uit men noit zou hebben konnen
komen ; ten ware wy in later tyden , by
de tochten der Portugezen , Engelfchen ,

Franfchcn , Hollanders en meer andere

Europëers ,. die op Indien gevaren heb-

ben, ontdekt hadden, hoe valfch en los

al 't opgeven der Ouden van Indien ge-

weeft zy. Waarom het te dwazer is op
zulke lofïe berigten der Ouden (gelyk men
nog zoo ftout doet) even zoo onzekere

ftellingen, in dier voegen daar op te bou-

wen , dat men op hun fchryven , als 't in

de kraam dient , onverzettelyk blyft ftaan

,

en als 't met onze ftellingen fluiten zou>

H a als
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als onwaarverwerpt. Als , by voorbeelt

,

Ptolomeus ( een der befte Schryvers nog

)

ftelt het Promontorium Prafum op i f graa-

den Zuider breedte , en plaatft het verre

boven 't eiland Menuthias. Nu zyn 'er

die 't eerfte voor de Kaap der goede Hope,
en 't laatfte voor 't eiland Madagascar

houden > dog aangezien die plaatzing van

-'t Promontorium Prafum van Ptolomeus op
iy graaden, teveel met de rechte fituatie

van de Kaap der goede Hope (die op 34?
graad legt) verfchilt , en dit gantfch niet

tot hun oogmerk dienen zou x 200 zegt

men maar los weg , dat Ptolomeus een mis-

flag op ry graaden, gelyk wel meermaalen ,

heeft , niet eens nadenkende , dat het eerfte

( te weten , dat Menuthias juift 't eiland

Madagascar zyn zou ) nog even onzeker
en geenzins bewezen is j fchoon men geen
fwarigheid maakt , om een tweede ftefling

( al even onzeker en zelf met verwerping
van 't gene Ptolomeus klaar fchryft) daar

weder op te bouwen.

ZESDE HOOFDSTUK.
INdifche Gefanten , aan de keizers Auguftus en Claudius. De Ouden hebben Indien

niet gekent , en Indien genoemt , V geen bet niet was. Dien naam gaven zy aan Sy-
fien , 13c. Aan Aflyrien en Perfien. Aan Ethiopien. Aan V Roode meir. En ook

tf«»Tartaryen. De Ouden fielden we/uiterften der wereld. Spraken zeer verward van
de goederen , die uit Indien quamen. Wtfien ook van zommige fpeceryen en droguen.

Plinius verhaal van Indien mgefpeurt , en zyn feilen aangewezen. Onkunde van Ga~
lertus en Dodoneus , ontrent de kaneel. En van al de Ouden ontrent Indien. Van de

Tochten van Thomas, Bartholomeus , en meer anderen , naar Indien. Hoe de kennis

van Ptolomeus , de Landbefchryver , wegens Indien geweefi is. Verkeerde gedagten der

Ouden over
,
tbewoonen der heetee» koude lugtftreeken. Als mede van zommige late-

re , over de Antipodes. Verkeerde meening van zommige wegens 7 bezoeken van Indien
na den tyd van Alexander den Grooten. Van den Handel en Tochten der Venetianen ,

Genuezen, en anderen , naar Indien. Verfcheide Voorzeggingen wegens de komft der

Europëers in Indien.

ïndifche TK weet wél, dat door Strabo lib. xv.
Gezanten I en ook door Nicolaus Damafcenus ,

kdze'rc
**• gezegt Word, dat in 't leven van keizer

Auguftus Auguftus, in 'tjaar 3P70. Gezanten geko-
en Clan- men zyn uit hét uiterfte Indien , van de ko-
^as' ningen Pandion en Porus , omzynvriend-

fchap te zoeken. Waar op Horatius lib. tv.

Od. 14. ziet, als hy Zegt;

Miratur

Et Indus , te profugus Scythes

dat is:

Voor u ftaat de Indiaan verwondert en ver-

baaft)

En ook de Schythier voorvlugtig mefer haafl.

Én deze Gezanten zegt Damafcenus ge-
zien te hebben, en dat een van de zelve

overgebleven,génaamt Zarmonacbagas, een
Indiaan , van Bargola ( dat niemant kent

,

en in Indien niet tevindeö is) afkömftig,
zich te Athene zou verbrandt , of (zoo
hy het in zyn graffchrift noemt) na zyne
lands wyze zich zelven zou onfterfelyk
gemaakt hebben . Zaaleen, die men in een
Griekfchen brief, door Porus óp perke-
ment gefchreven

, gelezen , en waar in
men verdere verzeekering van zyne vriend-
fchap en agting voor den keizer Auguftus
gevonden zou bebben.

Ja dat 'er by keizer Claudius tyd , zoo
Plinius lib. vi. cap. zo. zegt, ook Gezan-

ten van Samotra, verfchenen zouden zyn;
maar het is zeker, dat de Romeinen toen
Indien in 't gemeen , veel min Sumatra
inhetbyzonder (dat men van Samotra zoo
maar maakt) niet gekent , of ten minften ,

na al die voornoemde tochten , zeer weinig
uit al die berigten daar van geweten heb-
ben > gelyk wy klaar toonen zullen j niet

tegenftaande men van oude penningen van
Sumatra met olifanten 'er op , na keizer

Aurelianus tyd geflagen , weet te fpreken ,
en die te vertoonen.

Immers die Strabo lib.xv. maar naziet, oe Ou,
zal bevinden, hoe veel verfchiPer tuflehen den heb-

de Schryvers in zyn tyd, die, in 'tjaar^n In-

van Chnftus geboorte 24. onderTiberius,^"^
leefde, over Indien was , en de verdere en Indien

Schryvers van dien tyd zouden ons , in- genoemt,

dien zy'er zoo netten berigt en kennis, ^Seen

als zommigen zonder eenige grond voor-^J
116*

teven, van gehad hadden, niet rond uit

lagen , dat men van Indien zoodanig ge-
fchreven had, datzy metgeenede minfte
zekerheid iets daar van konden zeggen,
en dat Indien voor hen (gelyk wy by
verfcheide ftaaltjens nog toonen zullen

)

een land , in 't midden van de duifternis

gelegen , en hen zoodanig afeemaalt was.

Schryven zy dat zelf, die onsnier ontrent

licht moeften geven , hoe durven wy dan

op 't duifter lchryven der Ouden in dit

ftuk nog 200 vaft ftaan f

De
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De Romeinen bezeilden wel met fware

vlooten de Middelandfche zee $ ook zyn

zy onder Auguftus de Straat van Gibral-

tar wel uitgeïoopen, waar by zy niet al-

leen de Spaanfche, Franfche~en Duitfche

ftranden, zelf tot den hoek derCimbren

( nu het Schager rif)' toe , maar ook zelf

den Noorderoceaan by Noorwegen tot

aan Thule (Fero of wel Hitland , zoo an-

dere willen ) ontdekt hebben j dog noit

hebben zy haar werk gemaakt, om een

nieuwe wereld, ofIndien, te ontdekken,
of, om dat wel te kennen , en 't zelve met
ernft te bezoeken. Schoon Plinius elders

zegt, dat zy, van Alexandria, vlooten

van izo zeilen derwaart over 't Roode
~meir gezonden zouden hebben , en allejaar

die reize met groote winft deden.

Klare blyken gaven de Ouden hier af,

dat zy Indien niet kenden , vermits zy
Indien zeer qualyk noemden, en qualyk

plaatften; dat is, dien naam aan veel lan-

den toeëigenden, die nogtans zeer verre

van 't ware Indien afgelegen waren.

tQ
I. Zoo gaven zy den naam van Indien

m aan Syrien, Paleftina en Fenicien.
sn ïy Op de ftrand van Joppe wierd in Hie-

!

S
I"
C
mnymus tyd (die in 't jaar van Chriftus

'

' 38f . leefde) zekere Heen getoont , aan

welke Andromeda (zoo men zei) met ke-

tenen valt gelegt was, om van een zee-

monfter verflonden te worden , indien zy
door Periêus niet gered was.

Dit zegt Hieronymus op verlcheide plaat-

zen , en onder anderen ook in het graf-

dicht van Paula, de moeder van Euftathius :

Joppen quoque fugientis Jon* porturn, £5?

[ut aliquid perftringam de fabulis Poëtarum)

religata adfaxum Andromedes fpeclatricem.

dat is:

Joppe , de haven van den •ulugtenden Jo-
nas {en op dat ik ook iets van de fabelen der

Dichters doorftryke) de befchouwfier van An-
dromeda aan een Rots gebonden.

Strabo haalt hier af lib. I. pag. j6. ook
iet aan , zeggende , dat zommige Ethio-

pien met Fenicien verwarren , en de zaa-

ken van Andromeda inJoppe ftellen voor-

gevallen te zyn ; en lib. xvi. noemt hy
dit een Fabel, en geeft 'er reden af.

Nu is het egter bekent , dat de Dichter I

Ovidius, die in keizer Auguftus tyd, in

'tjaar 5984. leefde, in 'tl. boek van zyn
Vrykonft, fs f$. van haar zegt:

Andromedam Perfeas mgrisportavii ai ïndis.

dat is:

De wakkre Perfeus , met Andromeda belden,

Brêgt haar .kloekmoedig van den fwarten
Indiaan.

En in het iv. boek van zyneHerïchep-
ping , in de i8ds Fabel , niet eens denkende
aan zyne zoo pas van onsbygebragte woor-

den, zegt hy klaar uit, dat zy de dochter
van Cefeijs , uit Ethiopien was.
By al het welke ik nog voegen moet

,

dat hy Andromeda in het II. boek van
zyn Vrykonft , en in de brief van Saffo
als een geele Moorin , befchryft j 't geen
met de kleur van een Paleftyniche dochter
gantich niet over een quam.

Candida fi non fum , placuit Cepheia Perfeo
Andromedè, patri<e fufca colore fine.

dat is:

Ben ik niet blank , nogtans behaagde aan
Perfeus wel,

Vorf Cefêus dochter , naar haar landaan geel

van vel.

Doch over 't Ethiopien der Ouden valt

mede veel te zeggen , waar over wy nu
niet gevoegelyk konnen handelen , alzoo

ons dat te ver buiten ons beftek vervoe-
ren zou.

II. Zy gaven den naam van Indien ,ook Aan A>
aan Aflyrien en Perfien -, en dit deden , fyrien en
die onder de Ouden nog eenigzins nau- Perfien,

keurig van Indien fchrevenj waar by zy
't zelve ook niet verder , dan Mefopota-
mien en Perfien, uitftrekten.

Dus noemt Ovidius, 'm II. boek enfie
Dicht van zyn Minnedichten , het elpen-

been Aflyrifch , hoewel hy 'er Indifch x
't welk het befte was, en meeft van daar

quam, door verftont.

Aut quod, «e Imgis flavefcere pofjlt ab annis t

Meeonis AJfyrium famina ünxü ebur.

dat is:

V Ajfyrifch elpenbeen, het geenweleer een

•vrouw

Uit Lydien door konfi, gelyk een ander leven

Gewoon was door deverw van carmozyn te

geven
,

Eer "'tgeel wierd, en zyn kleur daar doof

verliezen zou.

Dus (preekt hy ook in 't V. hoek van
zyne Herfchepping , Eab. 1. van eenen
Lycabas, den Aflyrier.

Hunc ubifadatosjaSlantem infanguine vultuS

AJfyrius vidit Lycabas , junhijfmus UU.

dat is:

Na dat hem Lycabas , de Affyrier, in bloed

Hadwentelend'gezien , en metgelookene oogen.

Door welk woord Aflyrier hy hier, of
eenen Indiaan

,
geh/k hyAtys in die zelve

Fabel befchryft , of wel , zoo andere

meenen, eenen Syriër, verftaat, en dus,
hoe men het ook opvat , 'het een voor het

andere neemt. Dus noemt Herodoot lib.

in. Kadytes in Syrien , een ftadt der As-

fyriers , die Paleftynen hedensdaags ge-

naamt worden. *

Dat zy nu de naam van Syriers en As-

fyriers veeltyds dooreen mengden , quam
daar van daan , om dat Tyrus in bet He-

H 3 breeuws
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breeuws "iw Tzoer, en deTyriers daar na
Hatztzoerim , en dus wel , by agterlating

van deH
y
Azzurim , waar van men dus

ook wel Aflyriers maken kon , genaamt
wierden > hoewel de Aflyriers, die over

de rivier de Tigris lagen , by de Hebreen
zeer klaar door de letrer -v of S onder-

fcheiden , en AJfurim , van Afliir , genaamt

wierden} daar het ander woord met een

s ofZ gefchreven wierd , en van 't woord
Tzoer , en niet van Aflur , atkomftig

,

daar by dan ook licht de een Aflyrier

van den anderen te onderfcheiden , was

;

hoewel dit aan veele Ouden ftoffe van

dwaling en verwarring gegeven heeft.

Herocloot zegt lib. vn. dat de Aflyriers

van de Grieken, Syriers ; maar van de

Barbaren (dat is, dePerfianen) Aflyriers

genaamt wierden.

Even zoo dwaalden zy ook in het plaat-

zen en noemen, zoo van de landen, als

van bergen en rivieren, daar in gelegen.

Mthicus plaatlt den Tigris , een rivier

in Mefopotamien , in Ethiopien.

Jofephus zegt in zyn Joodfche Oudheden ,

in 't I. boek , in 't i
fte hoofdftuk , dat de

Tigris en Euphraat beide in de Roode
zee vallen > daar 't nogtans zeker is , dat

zy, by Wafet, inChaldea, metmalkan-
deren vereenigt , ontrent de ftadtBalfara,

•in de Perfifche golf ftorten.

Nicephorus noemt Adiabene , dat inAs-

lyrien , boven Armenien , lag , een Indifch

landfchap, even, gelyk 'Theophilus, een

Aflyrier zynde, een Indiaan genaamt word.

Elymais , in Mefopotamien gelegen,

plaatll Epipbamus in Anacbor. Num. ƒ8.

in Ethiopien.

Memnon, eenPerfiaan, uit zyn vader-

land, nadenTrojaanfchen oorlog getrok-

ken, noemt de Griekfche Dichter Pindarus

(die in de j6ile Olympias , ofin 't jaar 3440.
leefde ) ic*^' 'Ai.*.»*--? , eenen Ethiopiër.

Hefiodus, een Siciliaanfch Dichter, die

in 't jaar 3 140. bloeide , noemt dien zelven

Perfiaanfchen held, koning der Ethiopiers,

in zyn Theog.

dat is:

Am-oor heeft aan Tithoon vorjl Memnon
voorgebragt

:

Die, met zyn kop 'ren helm gedekt , dewoejle

Moorèn
Gebood als koning

Zoo komt hy óok by Paufanias in Pho-
cic. of lib. x. voor.

HezycbiuSy den bergZagms daar mede
Elaatzende , noemt die Èp»»« 'A&u-xm eenen
erg der Ethiopiers.

Herodoot zegt lib. I. dat de Cappado-
ciers ook van qe Grieken Syriers genaamt
wierden.

i Zy ftelden, dat Atlas, Japetus zoon,

. .

over het uiterfte der wereld , en de Wefter-
zee , koning was , en dat men ook daar

ontrent de hoven der Hefperides met
hunne goude appelen had -, gelyk by
Ovidius in 'tiv. boek van zyn Herschep-
ping, Fab. 17. fs 6jz. vergeleken met
fs 637. te zien is.

Maar vraagt men nu, waar zydie ho-
ven eigentlyk plaatflen , zommige ltelden

die inhetTingitaanfchMauritamen, dog
de meeften , in de landftreek van Cyrene ;
waar over men Strabo lib. xvn. enPIinius
lib. v. cap. f. nazien kan.

III. Den naam van Indien gaven zy ook Aan Ethi-

aan Ethiopien. opien.

Firgilius, in 'tiv. boek van zynLand-
bouwgedichten , zegt van den oorfpronk
des Nyls, fs 203.

Usque coloratis Amnïs devexus ab Indis.

dat is :

De vloed) die neerjlroomt van de tacmigeïn'

diaanen.

Door welke Indianen hy egtergeen an-
dere landslieden , dan de Ethiopiers , in

wier land de Nyl zynen oorfpronk had,
verftaan kan.

Juba, koning van Mauritanien , van ,3
de Ethiopiers fchryvende , noemt hen ook
Indiaanen.

Gelyk zy nu Aflyrien wel eens Indien
noemden, alzoo betrokken zy Chaldea,
in Aflyrien , wel eens onder Ethiopien.
Wy zien het by Tacitus lib. v. Hifi. daar
hy , van der Joden oudheid , zegt : Eos
ALthiopum prolem fuijfe , quorum majores

ab Ur Chaliaorum provenijfè cognofcimus.

dat is , dat zy nazaten der Ethiopiers wat en ,
welker voorouders -ivy weten , dat van Ur
der Chaldeen afkomjlig zyn.

En zoo zegt Strabo lib. I. dat Fenicien
zelf van zommigen Ethiopien genaamt
word. Waar op ook de woorden van
Homerus in zyn Odyjf. lib. tv. fs%\. fchy-

nen te flaan, als Menelaus de Ethiopiers

en Sidoniers by een voegt : *

'A&ioirui &' iK*nt!> kcu Sk)(j»,«5 kcu 'Egt/t^vf.

dat is:

'k Heb de Sidoniers en Mooren gaan bezoeken >

En ook de Erembers , en veel afgelegen hoeken-

Dus ziet men den zelven Dichter in zyn
v. boek de Ethiopiers niet ver van Phea-
cia, een eiland in dejonifchezee, plaat-

zen in het 276 fs.

Dus fpreekt Auguftinus , in Mirabilïb.

S. Script. , ook van een Indien , 't geen
aan Ethiopien paalt.

Ook ftelt Homerus een tweederlei Ethi-
opien j het eene, in 'tOoften, daar de
zon opgaat , en het andere , in Libyen of
Africa , daar de zon neerdaalt. Dit zyn
zyn eigen woorden , in 'tl. boek van zyn

Odyjf. fs 191. daar hy van Ulyflès zegt .-

AM*
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AAA" i juf» k&iimcu, ^eT£W«&f tüAÓS' una*

dat is:

Z><?» Ethiopiër bad hy daar ook gezien
,

Z)e Mooren, wel bet verft van allen afgelegen ,

Ten Ooften wel ten deelge-woon , ten deele tegen

Het Weften , met beleid de volken te gebien.

Dus fchryft/fcratoookvaneen twee-

derlei Ethiopien lib. vu. daar hy van Xer-

xes leger fprekende, zommige Ethiopiers

boven of agter Egypten , dog d'anderen

in 't Ooften plaatft , welke laatfte men
onder de Indianen telde , om dat zy , zoo
men voorgeeft , van den Indus verhuizen-

de , zig onder den Egyptifchen koning
Amenophis ontrent Egypten nederzette-

den. Ook ftelt hy 't onderfcheid tuflchen

die tweederlei Mooren daar in , dat de

laatfte in ftem enhair (alzoo 't hunne regt

en dat der Libyfche Mooren gekrultwas)

van de eerfte alleen verfchilden . Hier van
is 't, dat Z)/o», daar hy van die Indiaan-

fche Ambaflade aan keizer Trajaan melt

,

ook zegt, dat die volkeren ook wel Oofter-

Ethiopiers genaamt worden.

Ja, 't geen nog verder gaat, het is zeer

waarfchynelyk , dat Herodoot lib. m. van
de Mooren

}
die ontrent Egypten woonen

,

{prekende, door de Indianen, die hydaar

de Kalandifche Indianen noemt, al mede
maar nabuuren van deze Ethiopiers ver-

ftaat , alzoo hy zegt, dat die Mooren,
en zy , aan Cambyfês , om het derde jaar

,

twee hondert pak ebbenhout , vyf moorfche

kinderen , en twintig groote olifantstanden ,

foederen in en ontrent Ethiopien vallen?

e, ten gefchenk bragten.

_ Virgïlius , in 'tvi. boek van zyn Mn.
van Auguftus fprekende , zegt

:

Super ö* Garamantas &f Indos

Proferet Imperium.

dat is:

Ver boven Indien , voorby de Garamanten-

De Garamanten zyn een foort van Li-

byers, die wat boven de Nafamonen na

het Zuiden woonen , zoo Herodoot lib. rv.

zegt j by deze nu , als of zy nabuuren

waren, plaatft hy de Indianen , toonende
dus klaar, wat voor een foort van India-

nen hy daar meent , maar te gelyk ook
dien naam aan volkeren gevende , die zeer

verre van Indien af gelegen waren , en
aan welke de zelve geenzins toequam.

Hierom is 't ook , dat de Chaldeefche
Uitlegger die plaats Zepban. 3: 10. van de
rivieren der Mooren , van de rivier der

Indiaanen vertaalt.

Dog Strabo lib. I. pag. 6z. verftaat door
Ethiopiers alien, die van 't Ooften tot

't Weften langs de ftranden van den
oceaan woonden 5 't geen een groot licht

geeft aanveele plaatzenvan deze en gene

Schryvers, daar zy van de Ethiopiers of
Mooren anders zeer onverftaanbaar fpre-

ken. Dus kan men dan ook ligt begry-
pen , als Homerus in zyn Odyjf. de Ethi-

opiers , in zyn v. boek ^s 270. ontrent

de bergen der Solymen (een volk, ontrent

Pifidien enLycien, byden bergTaurus)
aldus plaatft :

Tov J" !| u&iottw avtw xptiai iwrtyjtui

TjjAo.^ii tx. troXifiuit cgtlm 'éli'.t tirajo yap at

n»»TO» eV(3-A£(OI» ——

—

dat is:

De magtige Neptuin,pas weer te rug gekeert

Vit Moorenland, zag hem * van verre van * Ulyffes.

de bergen

DerSolymen de zee va/l klieven^en hem tergen,

V Geen hem die Godwel haaft door ftormen

beeft verleert.

IV. De Ouden noemden het Roode
meir ook al Indien j behalven dat zy het^ ,

ook zomtyds met de golf van Perfïen
, m^r

even of die twee zoo verre van een gele-

gen Inhammen maar een en de zelve wa-
ren , verwarden , of wel in tweën ver-

deelden > daar nogtans geheel Arabien 'er

tuflchen beiden legt > van welke nabyheid

egter die misflag buiten twyffèl voortge-

komen is.

De Grieken noemden deze zee de Ery-
threefche, na koning Erythras , de zoon
van Perfèus en Andromeda , die op een
eiland in 'tRoode meir , Ogyris genaamt

,

begraven is , daar nogtans andere zyne be-
graafplaats in de Perfiaanfche golf ftellen.

De Latynen , dezen naam van de Erythree-
fche zee lezende, meenden vaft, dat die

van het Grieks woord 'Ezv&pg Eruthros
,

dat rood beteekent, en dierhalven , na die

kleur, de Roode zee genaamt was , na
welke valfihe meening zy egter dien naam
daar zy anders de zee van Erythras heeten

moeft , behouden heeft ; hoewel 'er ook
zyn , die meenen , dat die zee de Roode

,

na eenige roode koraalboomkens , of ook
wel na eenige roode wormkens , door de
reisgezellen van Jacob Mahu in 't jaar

ifps. daar in gezien, genaamt zy.

Om dat nu Perfïen , en die Golf, niet

verre van Indien lag, en om dat dit Ryk zig

ook tot den Indus uitftrekt ,
gefchiedt het

,

dat dit ook veeltyds , dan eens met Indien

,

dan eens met het Roode meir , daar het

ook niet verre af lag , verwart wierd.

Plinius en Mela , noemen de Roode zee

,

de Indifche ; Herodoot lib. I. de PerüTcbe

Golf de Roode zee , zeggende , dat de

Eufraat in de Roode zee ftort ,
( 't geen

alleen van het qualyk plaatzen van 't roode

meir komt) ook noemt hy 't Roode meir

lib. 11. en iv. de Zuidzee, en dePerfifche

zee j en Dionyfius (dat nog beft is) de

Ethiopifche.

Daai- zyn Schryvers, die ('t geen nog

verder buiten 'tfpoor is) deze zee tuflchen

Ta-
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Taprobana en Afriea plaatzen. Hoe zy

dat vaft maken zullen , is onbegrypelyk

,

ten ware zy ons 't Gelukkig Arabien voor

Taprobana in de vuift konden douwen.
Strabo begrypt elders deze zee onder

de Atlantifche, 't geen wel een gezonde

fprong is, volgens welke hy de Indifche

zee (als hy 't zoo begrypen wil) al mede
de Atlantifche zoukonnen noemen, voor

zooverre men van de eene al mede in de

andere komt.
Dionyjius Perieg. fpreekt ook elders van

de z«/w Sabai , of de Sabeen. in Indien >

daar nogtans de Sabeen, niet in Indien,

maar in Arabien , en ontrent het Roode
meir, hunne woonplaats hadden.

Scmca zegt van de rivier den Tigris

:

Tepidum rubenti Tigrin immifcet freto.

dat is:

Den ïaawwen Tigris met het Roode meir ver-

mengt.

Men ziet daar, hoe hy die rivier, die

in Mefopotamien was , en zig in de Golf
vanPerlien ontlaftte, befchryft, als of zy

in 't Roode meir , dat 'er verre af lag

,

zich uitftortte > gelyk wy dit bevorens

ook van Jofephus aangewezen hebben.

Eujlathius zegt op die zelve grond ook

,

dat de Roode zee tot Indien behoort.

Jofephus zegt ook lib. I. Antiq.Judaic:

cap. 6. dat Joktans thien zoonen, van de

rivier Cophenus af, die in Indien is , tot

aan Aflyrien zich uitftrekten.

Nu is het wel waar, dat Plinius lib.vi.

cap. 23. Mela lib. m. cap. 7. Arrianus

lib. iv. § 22. van die rivier , als in Indien

Selegen, fpreken> maar het is ook zeker

,

atJoktans zoonen (gelyk over Havila en
Ophir, reeds getoont is) in 't Gelukkig
Arabien , en in Ophir , niet verre van Sa-

ba, en by de Caüaniten, gewoont heb-

ben j en dus blykt dan , dat dit Indien

,

en die Indifche rivier Cophen , waar van

Jofephus fprak , al mede niet verre van

't Roode meir gelegen was, en dus, by
wat verder voortgang, ofwyder uitfprong,

aan 't land van Syrien en Fenicien
, paalde ;

hoedanig hy ook op die zelve grond elders

zegt , dat Indien aan Egypten grenft.

Ovidius fpreekt in het m. boek van zyn
Almanach van den wierookryken Indiaan

,

zeggende tot Bacchus

:

Sithonas , £5? Scythicos longum efi mrrare
triumphos ,

Et domïtas gentes , thurifer Inde , tuas.

dat is , na Hoogvliets vertalinge

,

'£ Zal al uw krygstrofêen niet tellen op myn
/naaren

,

Hoe gy de Tracïèrs en Tarters en het land

Der Indiaanen , ry'k van wierook , hebt ver-

mant.

Nu is yder bekent, dat de wierook (im-

mers die de Ouden kenden) alleen in Ara-
bien viel. Waar uit dan blykt , dat hy
door dien wierookryken Indiaan

, geen
anderen dan den Arabier, verftaat. Dat
nu de Grieken en Latynen de Arabiers

,

en de volkeren ontrent 't Roode meir,
Indianen noemden, is geen wonder, de-

wyl beide deze volkeren met de Indianen

,

en die weer met hen, hunne Waaren ver-

handelden, en zamen als volkeren van het
Ooften aangemerkt wierden , zonder dat
zy die zoo net , als wel behoorde , van
den anderen willen te onderfcheiden. En
hier van daan is het , dat de Ouden alle

de landen, zoo wel beneden
;, als boVeri

het Roode meir, Indien noemden.'
Paufanias lib. vi. Eliac. prièr. (dat no£

al verder gaat) plaatft de Seres der Ouden.

( of de Chinezen ) ontrent de zyden Van
het Roode meir, en niet verre van Ethi-

opien.

Om dan de gedagten der Ouden het
naafte uit te drukken , moet men zeggen

,

dat Indien , daar zy af fpraken ," niet an-
ders dan het Gelukkig Arabien , en het
land daar ontrent, geweeft zy.

V. Gaven de Ouden den naam van In- En ofl
-

dien ook wel aan Tartaryen > een misflag aan ^.
die by -zommigen hedensdaags nog weltaryen.

gevonden word.
Dus noemt Suidas de Scythen elders

Indiaanen.

Hcrodoot zegt in zyn iv. boek , 'de Scy-
then, die binnen de gracht (ontrent-den Bo-^
phorus) wooncn, voeren oorlog op bet ys, e/i

vaaren met wagens over zee tot aan de In-
diaanen. Dit zal immers al mede maar
een foort van Europifche Tartaren zyn. •

In zyn vn.boek fpreekt hy vanlndiV
nen in Xerxes leger , dewelke houte klee-

ren, riete bogen, en riete fchichten , met
yzer beflagen , hadden ; maar waar zy
t'huis hoorden, blykt daar niet.

Plinius verhaalt lib. II. cap. 6j. uit Cor-
nelius Nepos , dat 'er eertyds zekere ver-

maarde vaart om den Noord gewèefl is^

ten bewyze van het welke hy bybrengt

,

dat aan Q^ Metellus Celer , te dier tyd
wel Borgermeefter nevens C. Afranius,
dog ook Stadthouder van Vrankryk zyn-,

de , van den koning der Suaben eenige

Indiaanen gefchonken waren , die , int

Indien ten handel gevaren , door itorm
en onweder in Duitsland vervallen waren.
Door dit Duitsland , verftaat hy zeker-

lyk dat deel van Duitsland , daar de Wezer
en de Elve (tot hoe verre zich van ouds

't gebied der Swaben uitftrekte) in de
Noordzee ftorten.

Vraagt men nu, van waar deze Indi-

aanen , en hoe zy daar verzeilt quamen ?

Het waarfchynelykfte is, dat zy van het

Noorden gekomen , en dat het Tartaren

geweeft zyn , die van gene zyde van kaap

Tibin (by Pl'wius jugum <f:>bm genaamt)
daar
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daar by ongeval uit Moscovien , of wel

van Aftrakan , aangedreven zyn , eenftadt

aan de rivier de Wolga, daar men Tar-

ters heeft , die nu en dan al mede Indiaanen

genoemt worden ; gelyk Cornelis de Bruin

ait in zyn laatfte Traótaat , wegens zyn
reize door Moscovien , Perfien, Sec. naar

Indien , fol. pz. getuigt.

Het zouden ook wel Tarters, zeer na
aanCathay, of China, palende, konnen

feweeft zyn , alzoo de ervarenheid geleert

eeft, datdeRuffen enSamojeden, door
een naauwe opmerking op de zee boven
kaap Tabin ( die de Oude Cimbren de
doodezee, om hareftilte, noemden) de
zelve in de ftille tyd , en als zy niet be-

vrozen is , niet alleen weten te bevaren

,

maai- ook die reize in weinig dagen af
leggen.

Konnen dit de Ruflèn en Samojeden,
waarom zouden de Tarters , nabuuren der

Indiaanen , met Welke zy zoo lang gehan-

delt hebben, dit ook niet konnen doenj
en wel te meer , dewyl men in later tyden
klaar ontdekt heeft, dat men uit Mosco-
vien , zelf ook te land , tot in China,
gereilr, heeft.

Immers ik ben van oordeel , dat de
Rullen van die vaart grondige kennis heb-
ben , of altoos als zy maar willen , wel
konnen hebben , maar dat zy die voor zich

zelven , en die vaart voor andere verbor-

gen houdenj van welke, indien wy die

•zoo wel , als zy kenden , wy te beter de
mogelykheid zouden konnen aanwyzen,
hoe deze Indiaanen, of Tartaren, in het

ryk der Swaben vervallen zyn^

Dien de zaaken van Moscovien eenig-

zins bekent zyn, zal ook weten, dat in

'tjaar i6j$ . een Moscovifch AmbafTadeur ,

Kneez Theodorus Jacowits Boicow , van
Tobolsk, de Hoofdftadt van Siberien , te

land naar China gereilt , en dat die reize

in vier maanden door kooplieden van
Moscouw gedaan is.

Hier by kan men op nog zekerder gron-
den voegen de reize van de Heer Even
Tsbrand Lies , die, nadat'erin'tjaar i68p.

den 3 September , een vrede tuffchen den
Czaar en Keizer van China gefloten , en
de weg door gedurige ontdekkingen en
handelingen der Moscoviten met de Chi-
nezen nu volkomen bekent geworden
was , als Gezant , uit naam van Czaar
Peter Alexewits, in 'tjaariöoz. na China
vertrok, gelyk door den weg, by hem
gehouden, uit een Kaart daar van opge-
ftelt , en uit aanteekeningen van de Heer
Nicolaas Wilzen , in zyn leven Borger-
meeiter van Amfterdam , en Bewindheb-
ber der Ooitindifche Maatfchappy aldaar

,

verbetert, klaar na te fpeuren , en daar

uit de mogelykheid van 't voornoemde
vervallen van Tarters in de Noordzee zeer
ligt af te nemen is,

Ook zegt Cornelis de Bruin in zyne voor-
noemde reize, fol. 88. dat men teAftra-
can niet alleen de ingeboornen en andere
Tartaren , daar woonende , Indiaanen
noemt j maar dat men daar zelf ook wel
Armeniers , en ware Indiaanen , heeft

,

hoedanige daar in vroeger tyden ook zul-

len of konnen geweeft zyn , en die zoo
door ftorm in Duitsland zouden konnen
wezen afgedwaalt.

Uit al het welke dan zeer klaar blykt,
in hoe wyden beteekenis de Ouden In-
dien, en de Indiaanen, genomen, en hoe
wild en verward , zy daar van na hunne
duiftere kennis gefproken hebben.
Het verdient ook grootelyks zyne ver- rje o«.

wondering, datzy, niet tegenftaande al" den ftek

hun licht , nogtads zoo menigerlei uiter- den veel

ften van de wereld geftelt hebben. uiterften

Dus ftelden zy Gades, noemende dat^j^
2'

het uiter.fte , en als buiten de wereld ge-
bouwt, hoedanig'er Plinius lib.v. cap. ip.
af fpreekt. En zoo zegt Juvenalis in zyn
x. Schimpdicht

:'

Omnibus in terris quafunt a Gadibus usaue
Auroram &? Gangem ----«*

dat is:

Degantfche wereld door in alle lugt en landen ,
Van V verreGades af'tot Ganges rykeJlranden.

Horatius fielt elders de Arabiefs , als

woonende in het uiterfte der wereld , voor.

Qüid Maris extremos Arabas ditantis &?
Indos.

dat is, na onze uitbreiding,

Zal ik hier[preken van de zee, den Arabier
Het allerverfe van de volken afgelegen

Verrykende, die aan den Indiaan baar zegen

Neerfiroomt inzynen fchoot, zoo mild als

een rivier.

Dan ftelden zy weer de Britten, als aan
't einde der aarde woonende , hoedanig
Horatius lib. I. Ode 5 f. 'er af fpreekt:

Serves iturum Cafarem in ultimos

Orbis Brittannos

dat is:

Bewaar toch
C
'afar, die zig wil op reis be-

geven

Naar de Brittanjers , die aan 't eind der we*
reld leven.

Van welke Brittanniers men egter ook
weet , dat zy by Julius Cefars tyd deri

Romeinen eerfl; bekend , en onderworpen
wierden.

Dan fielt de zelve Horatius iri 't I. boek
zyner Brieven, in de i

fte Brief wederom
de Indiaanen, gelyk in de pas aangehaalde

plaats met deArabiers te zamen, ook in

die zelve rang alleen, voor:

Impiger extremos currit Mercator ad Indost

ï dac
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dat is:

De nvakkre koopman , durft kloekmoediglyk

bezoeken

Den Indiaan , tot aan de verfie -wereldshoeken.

Virgilius fpreekt , in 't I. boek van zyn

Landbouwgedichten , van Thule als de

uiterfte grens

:

tibi ferviat ultima 'thule.

dat is:

Dat 7 vergelegen thule u eindelyk mag dienen.

In zyn vin. Herdersdicht , fpreekt hy

weer van de Garamanten aldus ;

Ifmarus autRhodope aut extremi Garamantes.

dat is:

I/maar , ofRhodope ofde verfie Garamanten.

En dit beveiligt de zelve Dichter lib. vi.

/Eneid. dog voegt daar weer delndiaanen

dus by hen

:

Super rj? Garamantas & Indos

Proferet Imperium.

Homerus noemt in 't I. boek van zyn

Odyff. fs 30. de Ethiopiers , èV^*™ «n<fy£v

dat is : de uiterfte der menfchen. En in 't iv.

boek melt hy van Menelaus , dat hy ftont

gezonden te werden door de Goden na

't Elyzifch veld , en na de einden der aarde 5

over welke woorden Strabo lib. m. pag.

270. zegt , dat dit te TartefTus in Spaan-

jen was.

Dan fpraken zy weer van Ceme , 't geen

het uiterfte, gelyk wy elders toonen
, ge-

naamt wierd , om dat dit eiland het uiterfte

van de Colonien der Feniciers aan die kant

,

ontrent de kolommen van Hercules , was.

Dan noemden zy weer het land , dat Atlas

koning van Mauritanien beheerfchte, het

uiterfte, gelyk by Ovidius , in 't iv. boek
van zyne Herfchepping Fab. 17. te lezen

is.

Herodoot , die 400 jaaren na Homeer leef-

de, lib. in. Cambyfes als zeer vertoornt

tegen de Mooren , of Ethiopiers , die

ontrent Egypten lagen , invoerende , zegt

,

dat hy tegen de zelve uittrok , zonder

overdag te maken , dat hy aan de uiterfte

einden des aardbodems zig te velde bege-

ven zou.

En dus verwarden zy alles zoo onver-

ftaanbaar door malkanderen , dat het of
met de berigten en tochten , voor hen
open gelegt , ofwel met hun eigen fchry-

ven, zeer fcheen te ftryden. ,

Ook is het te verwonderen , dat de Ro-
meinen , die in de tyd van Crafius en

Caflius , tegen de Parthen oorlogden , en

die in Auguftus tyd over hen , en andere

volkeren, totaandenEuphraat, heerfch-

ten , noit geen tochten na het eigentlyke

Indien , daar zoo na by
,
gedaan hebben

,

daar nogtans de Dichters ia hunne wen-

fchen en voorzeggingen over dien keizer

zoo breed van Indien , en de Garamanten

( gelyk wy te voren zagen ) hebben ge-

fproken ; behalven dat Lucullus overwin-

ning van Mithridates , en de daar op ge-

volgde oorlogen met Tigranes , koning

van Armenien , tot nadere ontdekking

van Indien veel aanleiding konde gegeven

hebben.

Maar indien wy eens letten, hoedanig Ookfpi*

de Ouden van de zaaleen , die uit Indien ken zy

quamen
,
gefproken , en welke goederen zeer

,

v*
en zeldzaamheden , zyvan daar gekregen ^goedc-
hebben , zullen wy uit dat weinige , we- ren en

der veele klare blyken van hunne groote zaaken

onkunde in de Indifche zaaken aan de
^

a" In"

hand krygen.

Horatius zegt lib. m. Ode 24.

thefauris Arabum , &? divitis India.

dat is :

Den fchat van Arabier , en ryken Indiaan.

De Hebreen , die voor Salomons tocht

na Ofir van geen ivoir wiften , kregen
daar door eerft kennis van elpenbeen , en
van 't goud van Ofir j dat deRabbynen ?
onder de zeven fborten van goud , voor
het befte opgeven.
Wat het ivoir betreft } dat noemden

de Hebreen dan eens {»wp karnoothfcheen^
dat is, hoornen van elpenbeen , ofeigentlyk
hoornen des tands , gelyk wy dat Ezech.

27: ij. en nergens meer ontmoeten.
Dan noemden zy het C'^n \v fcheen

habbiem , dat is , tand der olifanten , of
wel \w fcheen , een tand^ alleen.

Plinhts zegt lib. vin. cap. 3. dat Juba,
koning van Mauritanien , die tanden ook
hoornen noemt , gelyk Varro lib. vr. de

Ling. Lat. en met hem Paufanias lib. v.

zeggende dat het ivoir van de horens, en
niet van de tanden komt > een klaar be-
wys dat hy noit dit dier gezien heeft y
gelyk nader lib. I. af te nemen is , daar

hy rond uit zegt, dat het ivoir lang voor
het dier zelfs bekent was.

'

Strabo melt lib. xvi. dat zy geen gemorig-

ten hebben , en zich niet buigen konnen. Van
al het welke het tegendeel dagelyks be-
vonden word.

Dus noemt Camerarius , nevens meer
anderen, de tanden ook horens } doch
Ariftoteles lib. 111. de part. Animal. Hero-

doot en Plinius lib. vin. cap. 3. noemen
ze tanden j welke naam men 'er nog aan

feeft , hoewel die ftoffe meer een hoorn
an een tandfchynt, alzoo zy niet uit de

kaaken , maar uit het bekkeneel voort-

komt. Ook vint men die maar in de
mannekens , en niet in de wyfkens. Im-
mers , dit is 't gevoelen van de Heer
Ludolf, en andere Geleerden.

Homerus fpreekt in zyn Bad. in 't iv.

boek
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is 't zeker , dat zy de eerfte volken van
'tOoften niet konnen zyn , alzoo hy ze

daar na , als na 't Zuiden in opzigt van
Perfien leggende, befchryft. Wie heeft

ook oit van fchuitjens der Indianen van
een lid van een riet , wie oit van hen.

gehoort, datzy hunne vrienden , tot ou-

derdom gekomen , dooden en opeten , of
dat hun zaad , en dat der Mooren , fwait

is , een verfierzel zonder eenige grond

:

boek fs 1 f 1 . wel van 't ivoir , toonende

,

dat het in zyn tyd al geverwt wierd

;

Mfiwriïi Kaeifx, vrct^icv £^kA*J iW«v'

dat is:

Gelyk ofeene vrouw V ivoir , om tot de kaaken

Der.- paarden , , en tot haar aanzienlyk

hoofdfierdad

Tc dienen, had geverwt met purper dat men

maken

Kon op zyn Carifch , of Meomfch , voor

: . 'tgewaad.

Maar nergens leeft men by dien Dichter

van den Olifant zelf in 't byzonder.
Horatius fpreekt //£.n. Epiji. i. ('t geen

al vry wonder is) van een witten olifant >

van welke JElianus lib. ui. cap. 36". zegt,

dat zy zelden gevonden worden.

Men moet hier egter by voegen , dat

2y 't ivoir niet alleen uit Indien , maar ook
nevens het dier zelf, uit Africa , en wei-

uit Libyen, volgens Athen. lib. I. kregen;

metdatonderfcheidnostans, datzy 'tln-

difch ivoir voor het lchóonfte , en die

olifanten voor de grootfte ^ en de befte

in den oorlog , hielden , dewyl die zz

mannen vosten konden ; en daarom is

het , dat de Dichters meeft van het In-

difch ivoir fpraken.

VandeGanges, eadenlndus, de twee

grootfte rivieren van Indien , fpraken zy

veel , dog mede zeer wild en verward,

mengende veele fabelen onder weinig

waarheden , die eenig licht aan de zaak

zelf konden geven.

Dus plaatft Ptolomeus , die nog een van

de beften is , den Ganges in Taprobana

,

't welk hy nogtans by de kaap Comoryn
Helt.

Herodoot lib. 111. van de Indiaanen {pre-

kende
,

geeft 'er ons dit van op : De In-

diaanen , ten minften die tot onze kennis ge-

komen zyn, en waar van iets'zekers verhaalt

word , zyn de eerfte volken , die ' in Afie na

den dageraat , en opgang der zonne woonen.

Zommige Indiaanfche volken 'zyn veehoeders

,

andere met. Iderfihuitje by hen is van een eenig

lit van een riet gemaakt. Als iemant van
hunne bloedverwanten ziek is , word hy , in

weerwil, en fchoon hy
'

't loochent , de man
van de mannen , de vrouw van de vrouwen ,

gedoodt ; zoo word hy ook , die tot hoogen

ouderdomgekomen is , omgebragt en opgegeten,

ïn verw zyn zy de Mooren gelyk , hoewel

hun zaad . niet wit -maar fwart , gelyk de

kleur des lichaams, is. De Mooren fchieten

opk zulken zaad uit. Deze Indianen leggen

verre van de Per/tanen , en. na 't Zuiden

,

zoo dat zy Darius geenzins onderdanig

waren.

Yder reden, die hy daar opftelt, is niet

zonder een grove misflag ; want hoeda-

nige Indianen hy daar ook meent , zoo

want is hun bloed , waar uit het zaad-

gemaakt word, rood, gelyk het onzej
en is de melk uit de borften der vrouwen-

wit , om wat reden zou dan haar zaad

anders , dan 't onze , zyn ?

In dat zelve boek zegt die Schryver

van de Indianen verder : Onder de andere

Indianen zyn de ftrydbaarjle , die nevens de

Batlrianen woonen , en voórnamentlyk die

om 'tgoud gezonden worden. De andere In-

dianen grenzen aan de ftadt Kafpatyrus , en

aan 'tgeweft Paktyas , en woonen na V Noor-
den. De morgenzon valt by die volken 'taU

lerheetft , en niet gelyk by andere volken ,

daar de zon 's namiddags allerheetft is.

's Namiddags is de zon daar zoo , als op

andere plaatzen de morgenzón , daar na,

word zy allenskens kouder , tot datze onder-*,

gaat, en dan is het zeer koud.

Het alleruiterfte der bewoonde geweften net

't OoRen is Indien ; alwaar de viervoetige

dieren en vogelen , veel grooter vallen dan in

andere landen , uitgenomen de Nifeifche paar-

den y want deze mogen tegen de Medifche in

groote niet op.

Hier fpreekt hy weer van Indianen , die

neffens de Baótrianen woonen , die immers
voor geen Indianen by iemant konnen
doorgaan. Dan fpreekt hy weer van an-

dere Indianen ,
grenzende aan de ftadt

Kafpatyrus, aan 't gewefte Paktyas , in

't Noorden gelegen, een befchryving op
welke geen Landbefchryver of Landkèn-
ner oit te regt raken zou ; en vooral zou
hy in Indien niet vinden eenige volken,

daar de morgenzon 'theetftvalt, endaar
de namiddagzon minder dan die, of daar

het , na zons ondergang , zeer koud is»

Indien is ook geenzins het alleruiterfte

der bewoonde geweften ; maar nog aller-

befpottelykft , is dat hy van de viervoe-

tige dieren en vogelen in dat Indien be-

fchryft , vermits men by geen ander Schry-

ver daar oit van las , nog by geen Bereizer

van gantfeh Indien daar oit af hoorde.

Lib. iv. zegthy, datAfien tot aan Indien

bewoont word , maar dat de plaatzen

achter Aften. woeft en onbewoont zyn.

Zoo fchreef nok een kenner van dat land

,

maar wel yemant die Indien niet kent.

Zy fpraken nu en dan ook van eenige

vogels. In de Heilige Schrift lezen wy
1 Reg. 10: zz. van paauwen, by andere

papegaajen vertaalt. En van deze lezen

wy by Curtius lib. ix. 1°

I z Ovi-
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Ovidius zegt in 't II. boek van zyn
Minnedichten ook :

Pfittacus Eois ales mihi miffus ab Indis.

dat is:

De papegaai my uit het Ooflen toegezonden.

Van flangen fpreekt Strabo lib. I. en II.

pag. r 14. en Megaflbews zege , zulke groote

daar gezien te hebben, die harten enftier

ren inlwolgen. Dit laatfte ook van Strabo

lib. II. aangehaalt , fchoon wat onwaar-

fbhynelyk, is egtervoor zoo verre waar,
dat 'er flangen van die groote ( hoedanige

ik 'er zelfs , van 24 en
3
6 voeten lang,

fezien heb) gevonden worden, die ge-

eele verkens en harten , tragten in te

fwelgen, ook wel ten grooten deelen in-

gefwolgen hebben , dog aan welke zyten
alven gemeenelyk flikken , niet tegen-

ftaande zy hun bovenfte kaakebeen als een

waaier konnen uitzetten.

Van 't Algummimhout en gefteenten,

leze ik iReg. 10: 2, 11. ook} doch zeer

weinig.

Van aapen lezen wy ook iets 1 Reg.

10: 22. En ïnHannó's tocht hebben wy
daar van iets , onder de naam van ruige

wyven ,
gezien

, gelyk wy 'er nog van
zullen aanhalen} als wy over Plinius by-
zondere kennis van Indien (preken zullen.

Dus fpraken zy ook van het ebben-

hout, als van iet zeldzaams.

Virgilius zegt in 't boek van zynLand-
gedichten :

India mittit Ebur —4~
dat is:

Het ebbenhout word ons uit Indien gezonden.

Ezech. 17: if. word onder de gefchen-
ken der Dedaniten ookebbenhout getelt.

Ook viel het , zoo Herodoot lib. m. en
Plinius lib. vi. cap. 30. zegt , in Ethiopien ;
en de eerfte teekent lib.w. cap. 110. aan,
dat Sefoftris de Wefter-Ethiopiers dwong
ebbenhout tot fchatting te geven.

Virgilius zegt lib. 11. van zyn Landge-
dichten

,

Sola India nigrum

Fert Ebenum

dat is:

V Swart ebbenhout verfchaft ons Indien alleen.

Doch hier mede fpreekt hy tegen de
dagelykze bevinding , en het zeggen van
Dïofcorides lib. m. die (hoewel mede zon-
der grond) het Ethiopifch ebbenhout de
voorrang voor al het andere geeft } daar
nogtans het fchoonfte fwart ebbenhout
(want daar is ook wit) in veifcheide deelen
van Indien, en het befte, zoo de kenners
zeggen , op 't eiland Mauritius valt.

Zy wiften In Gods Woord word ook wel ver-

van zom-
*"cneide

.
maaien van fpeceryen gemeldt}

mige fpe- doch dit waren , meeft droguen. Wy

zien, óatExod. 2f. en 30. ook Gen. 57-ceryenea
en 43. daar van myrrhe, calmus, onich droguen,

;

en galban
, gelyk 'er P/al: 45- : 9. ook van te fPre-

myrrhe , aloë en caffie , gefproken word }
ken'

doch-van kanneel , 't geen nu een eigent-
lyke fpecerye is , lezen wy maai- eens Exod.
30: 23. en nergens meer van de zelve,
of eenige.andere, dan Apoc. 18: 13. Van
de regte fpeceryen van Indien nu fpraken
de Ouden zoo verward , als of zy die noit
gezien hadden.

Ovidius in 't x. boek van zyn Herfchep-
ping fpreekt van verfcheide droguen en
van kanneel:

Sit dives Amomo
Cmnamaque coftumque fuam fudataque ligno

Ihura ferat
, jloresfue alios Panchaica tellus.

dat is, na Vondels vertalinge:

Al draagt Arabie kanneel en jleike kruiden

En.geur en wierook, dat door 'tjlraalen uit

den zuiden

fan vette hoornen drupt , en bloemen eelvati

aart.

En dus fpreekt de zelve Dichter in 't m.
boek van zyn Almanach , weder van de
kanneel en wierook , als hy tot Bacchus
zegt

:

Cinnama tuprimus , captivaque Thura dedifti,

dat is:

Gy offerde allereerft kanneel en wierookgeuren.

Maar op een wonderlyke wyze (hoewel
zonder eenig bewys , en tegen de waar-
heid aan) handelt hy van de kanneel ver-

der in 't xv. boek van zyne Herfchepping ,
als hy Fab. xxxvii. jrs 394. enz. van den
vogel Fenix zegt:

Una eft, qua reparet,feque ipfa refeniinet ales.

AJfyrii Phoenica vocant. Necfruge,nec herbig
Sed thuris lacrymis, & fucco vivit amomi.
tieec ubi quinque fua complevitfacula vit<e

,

Ilicis in ramis, tremulave cacumine palma a
Unjuibus & pando nidum fibi conftruit ore.

Quo fimul ac cafias, & nardi lenis atijlas

,

Quaffaque cum fulva fubjlravit cinnama
myrrha-y

Se fuper imponit : finitque in odoribus avum.

, dat is , na Vondels vertalinee

:

Een eenigvogel word terwerelt nochgevonden,

Die zich herbaart en teelt, de Fenix op de
gronden

Des AJfyriers genoemt. Dees leeft by kruit

noch vrucht,

Maar flechts by wierrook en kanneel in zui"
vre lucht.

Vyfhonden jaaren oud, fticht dees met bek

en pooten ;

In eik of dadelboom zyn neft , met geur be-

gooien

,

En nardusjen kanneel^en mirre,en riekendhout.

Hier zet hy zich,enendt zyn lcve»,eeuwen oud,

In 't midden van dien geur.

Van
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Van de wierook zegt Firgilius in 'tl.

boek van zyn Landgedichten

:

India mittit Ebur , molles fuaThura Sabai.

dat is:

V Ivoir zendIndien , den wierook de Sabeen.

En in dat zelve boek zegt hy :

Solis e/l Ihurea virga Sabels.

dat is:

Men vind in Saba maar alleen de wierook-

boomen.

Bochart zegt in zyn Phnleg. part. i.

dat de wierook alleen by de Sabeen , en

niet in Indien , nog in Ethiopien , nog

op den Libanon ,
ja zelf niet in Panchaia

in Arabien, viel. Nogtans heeft de er-

varenheid geleert , dat zy ook op andere

plaatzen vallen moet , alzoo 't zeker is,

dat de Chinezen en Indiaanen , die zoo

veel van wierooken houden, die geen-

zins van daar j maar wel uit Indien be-

komen.
In het in. boek van zyn Almanach be-

fchryft ons Ovidius in de pas aangehaalde

plaats, daar hy van Bacchus overwinning

van het Ooften fpreekt , ook den wierook ;

maar als uit Indien , en niet uit Arabien

( te voren by hem Panchaia genaamt ) ko-

mende , ten ware men door zyn Indien ,

volgens den trant der Ouden, weder het

gelukkig Arabien wilde verftaan.

By Plautits in Curculion. Abl. i. Sc. i.

zegt iemant:

Ta mihi' JlaSle , tu cinnamomum, turofa,

iFu crocinum, &? cajïa es,---—<-

dat is:

Gy zyt my myrrhevogt , kanneel, gy zyt myn
roosje

,

Myn cajjie en zaffraan, die'met een lieflyk

bloosje,

Myn hert een feilen gloet inwendig voelen doet.

De Ouden zeiden T dat Ptolemais een

ftadt in het land der Troglodyten , na-

buuren der Ethiopiers, kanneel gaf, en
dat dit land niet verre van 't roode meir lae.

Strabo beveiligt dit eenigzins lib.xvu.

pag. 790. zeggende, dat Sefoftris geheel

Ethiopiendoorliep , tot aan het land , dat

de kanneel voortbrengt > het welke Plinius

de kaap van MofTylires noemt, heden met
den naam van kaap Gardafuy bekent.

Wonderlyk flegt uit zich Herodoot lib.

in. over de kaneel. De cinnamoom, zegt

hy eerft dat, nevens de wierook , myrrhe,
cajjie en ledanumin Arabien , en ('t geen een
groote misflag is) daar alleen valt. Daar
na zegt hy van de cinnamoom in 't by-
Zonder : De cinnamoom plukken zy (te we-
ten de Arabiers) nog wonderlyker wyze

,

(te v/eten als de vorige gemelde droguen)
want boe, en in wat land, de cinnamoom
groeit weten zy niet -

t ten zy zommige met

fchyn van reden zeggen , dat zy in diegeweften

voorkomt , daar Dionys is opgevoed : En
dat groote vogels , deze /lukken , die wy , na
den voorgang der Feniciers, cinnamoom noe-

men , in hunne nejlen Jlepen , die van klei

op Jleile bergen , daar geen menfch opkomen

kan ,
gemaakt zyn. De Arabiers voeren de

ledematen van doode ojfen , ezels en ander

groot vee , in groote Jlukken gehouwen , na

die plaatzen, en vertrekken van daar , na
dat zy die nevens de ne/ien neergelegt hebben.

Op deze /tukken vleefch komen deze vogels

toefchïeten , Jlepen die in hunne nejlen , die

nictmagtig ae zelve te dragen, van een ber~

Jïen, en ter aarde neevallen, i waar op de

Arabiers toefchïeten en de cinnamoom. opra*

pen. In dezer wyze bekomen dé Arabiers

de cinnamoom , en verzenden die daar na
naar anderegeweften. Wie hoorde oit zoo
van de kanneel , 't zy in opzigt van de
plaats, daar zy valt, 't zy in opzigt van
de minier , om ze te bekomen , fpreken ?

't Is wel verre van daar , dat zy nergens

dan in Arabien groeit. En om klaarder

te (preken , de regte kanneel valt niet

daar, maar in 't eiland Ceilon , en nergens

anders : want hoewel 'er ook eenige kan-
neel op 'teiland Mangindanao, en elders

groeit, zoo is, dat maar alleeneen taftaart

ioort van kanneel} behalven dat men de
kanneel ook op een geheel, andere wyze
bekomt j gelyk zy beft weten, die de
zelve op Ceilon gewoon zyn van de boo-
men zelf afte fchillen. Daar immers geen.

I vogels te pas komen , en nog minder al

die verdichte huspot , die hy'er maar by-
flanit. .

Strabo zegt lib. xvi. dat de wierook,
myrrhe en kanneel , ontrent de fteden

Ariïnoe, Diza en de haven Daphnus, o£
wel ontrent 'tgeweft van Apollp, en in

't gelukkig Arabien , viel. En in zyn
xvn. boek fpreekt hy van hetTrogloditilch

geweft , ontrent Ethiopien-, en vervolgens

tot aan 't uiterltedei; aarde , alwaar hy al

mede van kanneel , daar groejende , gewag
maakt

, gelyk hy dat land ook 't kanneel

land noemt.

Maar laat ons eens zien , wat voor
kennis Plinius , die dog alles navorichte,

van Indien had , en wat hy ons,van al

deze zaaleen zegt.

Dat hy lib. II. cap. 6*7. dien wonderly- Pünius

ken tocht van Hanno nog fraajer opfehikt , ^n ^
dan Hanno zelf, zeggende, dat hy door dien na-

de Spaanfche zee tot aan 't Roode meir gefpeurt

,

Afrika rond geloopenzy, hebben wybe-™. zyn

vorens gezien , ert zal dit nog nader uit aanffewe=

hem blykënj daar hy zich zelven tegen- zenT

fpreekt.

Hy fpreekt ook elders van 't eiland Ty-
los , gelyk ook meer andere , 't geen zom-
mige Geleerden voor 't eiland Bahrein

,

in de golf van Perfien, houden.

In 't vi. boek cap. 17. fpreekt hy van de

I 3
Tar-



70 OUD en NIEUW OOST-INDIËR
Tartaren van het koninkryk Camul of
Cambaloe , handelende met kattoen en

zyde , welke zy uit de bladen der hoornen

bereiden , die zy affcbillen , in water weeken,

kaarden, weven, en daar van zyde kleederen

•maken.

Een wonderlyke befchryving , en

gantfch niet na waarheid , behalven dat

ook die kattoendragende boom, niet de

kapocboom,maar alleen de kattoenheefter,

is -, hoewel'er ook een kattoenboom is , van

welke Profper Alpinus en Veflingius melden,

en die daar ontrent overvloedig valt.

Hy fprcekt daar , zoo verre het ons

toefchynt van die volkeren , die de Ouden
Seres noemden , en hedensdaags met de

naam van Chinezen bekent zy n. Dat deze

volkeren met kattoen en zyde van ouds

handelden, is wel waar j maar wie hoorde
oir? dat een van beiden uit boombladeren
toebereid of dus behandelt wierdt , als hy
befchryft ?

Het befte kattoen valt in de kattoen-

vrugt, gelykik, en andere, die ze gezien

hebben, en nog bezitten, weten, en die

word heel anders bereid. De zyde komt
voort van zekere wormen , daar expres

na genaamt.

Paufanias lib. vi. Eliac. prior, fpreekt

ook van de Seres j maar plaatft de zelve

ontrent de kuften van het roode meir.

Hy fpreekt in 't einde van dat boek ook
van de zydewormen, dog zoo wonderlyk

,

dat men moet oordeelen , dat hy die noit

gezien heeft.

Firgilius , die ontrent 70 jaaren vroeger

,

dan Plinius, ofin 't jaar 3909. leefde, zegt

in 't II. boek en 121 fs van zyn Land-
gedichten mede , dat de zyde van boomen
quam:

§uid nemorajEthiopum molli canentia lana ?

Velleraque ut foliis depeclant tenuia Seres ?

dat is , na Vondels veitalinge :

DeMoorfche boffchen , wit van boomwol,

. zagt in 'tpakken,

De Seres , ; die de zyde afkemmen van hun
takken.

En Claudiaan, het zelve vaftftellende,

fpreekt 'er al mede af, als van zulke vcl-

lera , lïb. in. de Conful. Honorii.

Indusebur, ramos Pancha'ia, vellera Seres.

dat is :

*tIvoir geeft d'lndus,enPanchaja zyne takken,

De zyde de Chinees.

Maar het is geen wonder , dat de Ou-
den van de zyde , en van waar zy voort-
quam , zoo qualyk oordeelden : want men
kreeg lang te voren kennis van de zyde,
eer men iets van de wormen geweten
heeft. Deze laatfte , en de wyze van
hun fpinnen , wierden eerft bekent ten
•tyde van keizerJuftiniaan , in 'tjaar van

Chriftus f27. en vooral , wanneer twee
Monniken, die met David, ofeenen Adad

,

koning der Axuwiten , overwinnaar der

Homeriten , wien zy tot het Chriftendom
gebragt hadden , naar Indien trokken , en
by hunne wederkomft deze wormen voor
ontrent 4J-0 jaaren eerft in Italien bragten j

daar de zyde al lang te voren was aange-
bragt , zonder dat 'er by verhaalt was,
dat zy dus van deze wormen gefponnen
wierdt.

Met een woord moeten wy hier by
voegen , dat de Ouden nogtans , en ook
P'tohmeus, de Serica Regio , dat is, 't land
der Seres , en Sinarum Regio , dat is , 't land
der Chinezen , nog plagten te onderfchei-
den.

Wy gaan met Plinius weer verder , die

lib. vi. cap. 18. van den Ganges zegt, dat

zyn oorfpronk by de meeften voor on-
bekent en onzeker gehouden word. Ik
wil wel gelooven , dat hy , met opzigt op
zynleeftyd, daar in de waai-heid fpreekt ;
dog hy dwaalt niet , als hy zegt , dat an-
dere zyn oorfpronk in 't gebergte van Tar-
taryen ftellen , aangezien hy, endelndus
beide uit den berg Imaus ofCaucafus , of
eigentlyk uit het gebergte Dalangucr , op
de grenzen van Turtaryen, na allen fchyri

hunnen oorfpronk hebben -, maar daar in
dwaalt hy , dat zig maar 19 rivieren in

den zelven ontlaften, daar 'er zig wel 30
inftorten. Gelyk hy ook de naamen van
eenige der zelve noemt, maar zoo won-
derlyk , dat'er alzoo weinig Uit te komerj
is , als uit al zyn kromme naamen van de
fteden en volken van Indien. Deze ri-

vier ftort met zyn twee grootfte monden
bySatigan in 'tWeften, en byChatigan
in 'tOoften , in zee } daar van Plinius

lib. vi. cap. zo. wel zegt , dat hy twee
monden heeft , dog geeft aan de plaat-

zen , daar hy in zee valt , de naamen van
kaap Calingan in 't ryk Tarnaflëri , en
de ftadtDandagula, die gantfch niet be-

kent zyn ; behalven dat de Ganges (Ganga
by den Inlander genaamt) ook veel an-
dere monden heelt, met welke hy in de
golf van Bengale ftort. Deze monden
ftelt Ptolomeus , een van de befte kenners

der Oofterfche landen , onder de Ouden

,

op 18 of 19, dog andere beter op 22 of
22^ graadeaj hoewel de Ganges ook (zoo
men wil) by Goa in 't land van Salfette in

zee valt. In 't zelfde boek cap. ip. fpreekt

hy ook van de Ganges , en zegt , dat,

zoo als men die gepafleert is , men in

Bengale komt. Van welke rivier Strabo

lib. xv. melt, dat zy van weinige bezogt,
en Indien van weinig menfehen gezien is.

Hy fpreekt ook van de groote ftadt

Martaban , in een ryk land ( maar waar
dog?) gelegen. En ook van Malacca
zeer goudryk , zoo hy zegt , en voor der

Ouden aurea Cherfonefus, dat is, 'tgoude

half
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half eiland
, gehouden ) maar zegt al mede

«iet, waai- het lag, en hoe het daar ver-

der mede was j hoedanig hy ook van

'tkoninkryk Narfinga fchryft.

Lib. vr. cap. zo. zegt hy , dat de Inlan-

ders den Indus Sandus noemen. Noit

hoorde ik hem zoo, maar wel Hind, en

van de Perfianen en Grooten onder de

Mogolders, de welke die taal mede ge-

bruiken , Pamgab , dat is , vyf wateren

noemen , om dat vyf by hen bekende ri-

vieren Rawey, Bagali ofBagat, Chanabvia,

Sind, en Cawen, genaamt, met hem in

Zet ftorten.

Arnanus zegt lib. v. dat deze rivier 7
monden heeft , en zig by de ftadt Patala

Van een fcheid. Strabo lib. xv. dat zy 'er

maar twee heeft by 't eiland Pattalene,

daar zy van een fcheid. Ook verhaalt

Strabo , dat Arijlobulus 1000 fteden en
dorpen gezien heeft , die woeft en onbe-
woont geworden waren , doordien de
Indus zyn loop verandert had.

Lib. vi. cap. zz. fpreekthyvan 'teiland

Samotra. Wat voor een eiland hy daar

mede meent, is niet wel na te vorfchen.

De nader verklaring van Eratofthenes ,

wegens des zelfs lengte van 7000 en breedte
van fooo ftadien , van des zelfs groote
fteden, en 700 dorpen, geeft ons al zoo
weinig licht, als de Gezanten, in 'tjaar

van Chriftus 41. in keizer Claudius , en

in jaarp8 inTrajaans tyd (zoo Dion zegt)

te Romen gekomen , vermits men in

gantfch Indien , en nog minder op 't eiland

Sumatra , een haven Hippuros , of een

hoofdftadt Palefimonda ('t geen maar
een gemaakt Grieks woord van va^a,

my^a of oud Simonda , zoo 't Ptolomeus

eaStephanus noemt, wezen wil) vinden,

en daar lang na f00 fteden zoeken zou.

Hy fpreekt ook maar van eenen koning van
dat eiland , daar 'er zekerlyk verfcheide

Zyn ; zoo hy Sumatra zou willen meenen.
Deze koning, zegthy, zond den vry-

gegeven flaaf van Annius Plocamius , die

op dat eiland door ftorm vervallen was,
te rug naRomen met vier Gezanten , die

onder andere zaaken verhaalden j dat in

hun land de maan niet , dan na agt dagen

,

fcheen ; taftelyke leugens ; gelyk ook , dat

aldaar de zon geen fchaduw van zig gaf,

gelyk zy tot hun verwondering teRomen
Zagen.

Even grof verdicht is 't verhaal van
Rachias, een dezer Gezanten, dat zyn
Vader nu en dan in Cambalu (dat is China)

feweeft was, en daar reuzen, met rood
air en hemelsblaauwe oogen gezien had

,

en dat men in dat land Hercules aanbad.
Wie heeft ooit zulken Chinees van een
reusagtige ftatuur , of met zulken hair of
oogen gezien , of wie heeft by hen van
Hercules dienft oit gehoort ? Nogtans
zegt die zelve Gezant , dat men in dat

land geen (laven had , een zaak , die niet

alleen waarachtig, maar die ook in geen
andere Indifche landen,dan alleen in China,
bekent is } alzoo men over al flaven vint

,

daar men by hen knegts en meiden, ge-
lyk in Europa, heeft.

Lib. vi. cap. 31. fpreekt hy van een
eiland Cerne , ontrent de Perfifche golf,
na de kant van Ethiopien gelegen , en
welkers binnenfte , en afgelegenheid van
'tvafte land nog onbekent was.

Van dit eiland, zegthy, verhaalt Epho~
rus , dat die over de roode zee voeren,
het onmogelyk genaken konden , van
wegen de hitte van twee kleine eilanden

,

die als twee kolommen, gelyk zy ook die

naam voeren, 'er voor leggen.

Welk eiland hy hier mede meent , is

op deze magere befchryving niet wel na
te vorfchen. Mauritius, wel eer ook al

Cerne genaamt, kan 't volgens die befchry-

ving niet zyn > want men weet daar van
zulke brandende kolommen niet, behal-

ven dat dit , gelyk de andere Cernê's der

Ouden , daar te ver af leggen.

Hy fpreekt daar ook van de eilanden,

by de Ouden Gorgades, heden de zoute
eilanden genaamt , daar van ouds de Gor-
gones woonden , en voegt 'er by dat
Hanno daar ( dat nog verre van 't roode
meir was ) geweeft , en berigt gegeven
heeft , dat de vrouwen daar heel hairig

en ruig waren , en dat hy de mannen wel
gezien , doch om hunne groote fnelheid

niet had konnen vangen } maar dat hy
egter twee huiden van deze Gorgonifche
wyvenmedeteCarthagogebragt, en die,
om de zeldzaamheid in Juno's Tempel
geplaatft had , alwaar zy by Carthago's
verwoefting nog gevonden zyn.

Hy zegt ook , dat deze eilanden , die

hy de Hefperice Infula , of de Hefperifche

noemt, van eenige andere eilanden , de
Hefperides genaamt , 40 dagen aflagen

,

't geen , indien hy door de laatfte de Ca-
narifche mogt verftaan (die hy volgens
cap. 32. fchynt gekent te hebben) nog
eenigzins zou over een te brengen zyn j

aangezien zy, na dat mende paflaatwind

bekomen heeft, ontrent een maand zei-

lens van de Zoute eilanden afleggen.

Lib. x. cap. z. fpreekt hy van den vo-
gel Fenix, hoewel uit de mond van an-

deren , en zegt ons al mede dat die vogel

,

oud geworden zynde , zich een neft uit

de takjens van kanneel (als of die met
takjens wielch) en andere fpeceryen maakt,

en daar op fterfc , 't geen hy van Ovidius

(gelyk dat van de zydebereiding van Vir-

gilius) maar zal overgenomen hebben,

alzoo die 't wiften,en niet konden dwaalen.

Lib. xii. cap.j. zegthy, dat de peper*

boomen wel na onze jeneverboomen ge-

lyken, en dat nochtans vele zeiden, dac

zy maar op den berg Cacaufus groeiden.
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Dat ook veele den wortel van den pe-

perboom voor de gember hielden , om
dat zy byna van zulken fmaak is j maar

,

zegt hy , zy dwaalen (als of hy dat veel

beter wift) want de gember groeit in Ara-

bien, en in 't land der Trogloditen. Hier

uit befpeurt men klaar , wat Indien hy

kende, aangezien hy daar door toont niet

geweten te hebben , dat zy op veele

plaatzen en eilanden van Ooftindiën valt

,

welke hy, zoo hy ze maar gekent had,

wel genoemt zou hebben.

Hy fpreekt daar ook van de kruidna-

felen , die zy uit Indien brengen j doch

efchryft die als peperkorlen } maar wat

langer en broffer, en zegt verder (al uit

de mond van anderen ) dat zy groeiden

in zeker bofch in Indien, 't geen de Go-

den toegewyd was , en dat zy die maar

om den reuk en geur gebruikten. Een

uitnemende Hechte befchryving van die

heerlykevrugt, en een klaar bewys, dat

hy niet wift , waar die viel , of waar toe

Zy kond dienen.

Lib. xii. cap. ip. fpreekt hy van de

kanneel j maar zegt voor af, dat de Ou-
den, die vol fabelen waren, en den prins

der leugenaars in dit ftuk Herodoot , zei-

den, dat de zelve in 'tlandfchap , daar

Bacchus opgevoed is, (te weten, in A-

rabien , of hun Indien) in de neft van

zekeren vogel , en wel voomamelyk in

die van den vogel Fenix, groeide, (waar

uit dan ook blykt van wie zy die fabel

overgenomen hebben) en dat zy ook zeg-

gen, dat de kanneelboomen vallen, en

gevonden worden op rotzen , die ontoe-

gankelyk zyn , en ontrent eenige moeras-

zen , die van kaale muizen met fcherpe

klaauwen, en van Hangen bewaart wor-

den. Al het welke, zegthy, alleen uit-

gevonden is, om ze te dierder van prys te

maken. Wat Herodoot hier af zegt , haa-

ien wy elders in dit Hoofdftuk aan , daar

wy van de kennis der Ouden ontrent de

fpeceryen fpreken. En wat dit fchryven

van Plinius hier betreft , en de zaaken zoo

even van hem aangehaalt , dat zyn leugens

die kant nog wal raaken , en die ons klaar

's mans groote onkunde toonen ; maar hy

voegt'er nog een by , die alle anderen over-

treft , en die wy derhalven niet wel kon-

ren overflaan : te weten, dat ter plaatze
,

daar zy groeit , alomme de zee ten Zuiden

die befpoelt , en dat de firaaien van de zon den

geur dezer fpecerye door de lucht niet alleen

zoqdanig vervoeren , dat men die aanftonts

riekt j maar dat ook Alexander de Groot ,

NB. midden in zee zynde (te weten, pas

buiten de rivier den Indus) door des zelfs

reuk Arabien geroken of ondekt heeft , waar
bet lag, maar, zegt hy zeer wel, dat is

valjch : want (voegt hy 'er by , als of hy
't beter wift) de kanneel komt uit Ethiopien ;

en de Ethiopiërs vervoeren alle ds kanmel met

vaartuigen na vreemde landen, noemende God,
den patroon of befchermheer van de kanneel ,

Affabixus, en dat zy die voor zons opgang

niet mogen plukken j dat ook niemant dat na.

zom ondergang doen mag ; daar hy nog een

menigte van grollen, die ik overfla, by
verhaalt.

Hy fpreekt ook van witte en fwarte kan-
neel, en dat in oude tyden de witte , dog
in zynen tyd de fwarte , meeft getrokken
was.

Eertyds had zy duizent fchellingen of
deniers 't pond gekoft j dog in zyn tyd

,

was zy dierder geworden , om dat de
Abyffinen of Trogloditen de kanneelbos-

fchen verbrandt hadden.

Dit is een verhaal , 't geen iemant , die

van de kanneel, en van de plaats , daar

zy maar alleen groeit (hoewel ik wel weet

,

dat 'er een baftaardfoort ook in Mindanao
en elders valt) maar eenige kennis heeft

,

over de onkunde der Ouden ( vergeleken

met alle hunne tochten na , en met hunne
berichten van Ooftindiën) moet doen ver-

baaft ftaan, en aan ons niet dan al te klaar

toont, hoe weinig zy van Indien gewe-
ten hebben.

Galenus en Dodoneus meenen, dat de kan- De orfc;

neel der Ouden maar caflia was ; maai- kun(k
hoe veel kennis Galenus daar ook van ge-

van *e'

had heeft , blykt daar hy zegt een tak ge- Dodo-
zien te hebben , die aan de eene zyde met neus

caffie , en aan de andere met kanneel , ontrent

bedekt was.

En wat Dodoneus aangaat , die meent
dat de hekjens tufïchen de giroffelnagelen

de oprechte kanneel der Ouden zou zyn
,

't geen echter nu van de rechte kanneel-

kenners met reden verworpen word.
Lib. xii. cap. 22. zegt Pknius ook dat de

fctenanthus (o£dejuncus odoratus, anders

ook wel 'tArabifch hoy genaamt, en in

Indien met de naam van fereè bekent) in

Arabien, Indien en in Syrien viel $ dog
dat die ontrent eenige uitgedroogde moe-
raden groeide j daar ik die in Indien wel
inde vlakke velden j dog meeft op 't ge-

bergte, heb zien groejen.

Uit al dit gezegde dan meenen wy over-

vloedig genoeg getoont te hebben , dat

ons de Ouden wel hoog van Indien op-

fegeven , doch dat zy tot de tyden van
eizer Auguftus , en nog verder, het niet

gekent , en zeer buitenfpörig daar over
gedacht, en van gefchreven hebben , gelyk

wy nog breeder zouden konnen toonen,

zoo ons dit beftek toeliet hunne verdere

beuzelagtige fchriften na te bladeren.

Indien men nu zelf eens de latere Schry-

vers met deze Ouden vergelykt , heeft men
nog zoo veel redenen niet om de Ouden
te befchuldigen , vermits men 'er zelf on-

der de latere vind , die hen in grove ver-

dichtzelen , en botte verhaalen ( ten be-

wyze van hare groye onkunde in dit ftuk

)

niet

de kan-;

neel.
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niet toegeven: want, om de wereld daar

van te overtuigen ,
hoeft men maar de

fchriften van den berugten Tavernier,

en wel in 't byzonder over 't planten

der nootenmufchaaten , in zyn zie deel

pag. 224. en over de paradysvogel pag. 225-

.

na te leezen ; behalven dat men op de

naamen der Dorpen op den weg van Ma-
zulipatnam tot Golconda, en elders, in

zyn 2de deel , in 't I. boek cap. 1 1 . pag. pi

.

befchreven, gelyk over veel andere zaa-

leen , noit , al quam men zelf daar die

voorgevallen , of daar die plaatzen gele-

gen zyn, te recht raaken zou.

, . . Wy vinden hier en daar in Gods Woord
,meên ook wel iet van deze en gene fpeceryen

in al de en droguen ,
gelyk wy dat te voren al

uden aangehaalt hebben > maar wy moeten daar

Sën'
nevens °°k bekennen , dat by al 't geen

het zelve daar van melt, ons zoo weinig

licht , om 'er over te konnen oordeelen

,

gegeven word , dat wy daar aan mede
niet veel meer dan de bloote naamen heb-

ben. En dus ziet men dat'er ons of niets

ter zaaken dienende , of iet verdichts

van geoppert word. Het laatfte zegt

Strabo lib. I. pag. 77. opentlyk uit en dat

de Poëten hunne fabelen verdicht hebben

,

alleen maar om iet wonderlyks en aange-

naams te zeggen } en , om dit te beveili-

gen , brengt hy verder by , dat T'heopom-

pm van zich zelven getuigt , dat hy in

zyn hiftorien beter fabelen verhaalen zal

,

dan Herodoot , Ctefias , Hellanicus , en ande-

ren, die van Indien fchreven. Yxilib. xvn.
zegt hy, dat Herodoot, en anderen, maar

zoo wat fnappen , om hun gefchiedenis

iets aardigs by te zetten.

Lib. II. pag. 1 24. voegt hy'er nog klaar-

der by : dat alle Schryvers van Indien meert

valfcheden gefchreven hebben , en voor al

Daimachus , Megafihenes , Oneficritus, en

-anderen, van welke hy daar een menigte

fabelen aanteekent. Lib. xv. zegt hy

,

dat Indien verre van daar gelegen , door

niet veel Romeinen , en nog maar ten

deelen gezien is > behalven dat ook zulke

dikwils maar kooplieden zynde , geen be-

quaamheid hadden , om landen , die zy

gezien hadden, te befchryven, waarom
zy ook het meefte maar van hooren zeg-

gen opgaven.

Hy zegt verder datveelen, die op een

en de zelven tyd in Alexander de Groote 's

leger, en op die zelve Tochten , geweeft
zyn , des niet te min veel zaaleen , die met
den anderen ftryden , verhaalen. Indien zy

««, vervolgt hy, zoo veel van een verfchil-
len wegens de zaaken , die zy te zamen za-
.gen , iaat moet men dan van die zaaken , die

zy van hooren zeggen hadden , denken ? Ja
zelf, zegt hy

, geven ook , die nog lang daar
71a over die zaaken fchreven , en die ook nu
daar na toe vaaren , ons niets , dat net of
maukeurig is, daar van op.

I. D E E l,

Na 't zeggen van Apollodorus, zoo Strabo

daar verhaalt, zouden die Syrifche konin-
gen, nazaten van Seleucus Nicator , meer
landen , dan Alexander de Groötè , ver-

overt hebben.

Over Nearchus verhaal van Alexanders

zaaken zegt Strabo ook : Hy heeft dat mei
gelooft , maar hoe zullen wy dit van de In-

difche zaaken zeker gelooven ? Waar mede
Megafihenes overeenftemt , zeggende, dat

men de oude hiftorien der Indianen niet ge~

hoven moet: want, zegthy, daar zyn van
de Indianen noit legers na buiten gezonden ,

nog oit eenige met een leger daar na toe ge-,

trokken , ofte overwinnaars aldaar gemeefi ,

dan Hercules , vader Bacchus , en onlangs de

Macedoniers.

Wat verder zegt hy : dat Semiramis t

eer zy derwaarts op- of eer zy uit - trok
,

overleden ; en dat Cyrus 'er wel digt by , dog

noit in , gekomen zy. En wat verder : dat
ook Megafihenes , nevens.weinig anderen de.

zaaken , door Hercules en Bacchus bedreven ,
wel gelooft j maar dat een groot deel andere

Schryvers , onder welke Eratofthenes , die

voor fabelen en zaaken die men niet gelooven

moet) gehouden hebben.

Eindelyk zegt hy, dat 't zeker is, dat
al die zaaken van Bacchus , Hercules , en
anderen , voor Alexanders tyd, voorgevallen ,

alleen verdichtzelen zyn , van die Alexander
hebben willen vleijen.

Ten bewyze zegt hy , dat de Schryvers
van dien tyd daar over , zelf niet overeen-
ftemmen , en dat zommige iet , andere niets

daar van aanhaalen j daar nogtans zulke
doorlugtige en ftaatzugt - verwekkende
bedryven aan allen even eens behoorden
bekent, gehoort, en dierhalven ook als

opmerkelyk aangeteekent te zyn , en wel
voor al van mannen , die hunne getrouwfte
vrienden waren.

Indien ook Hercules ofBacchus by die
volkeren geweeft waren , zouden de zelve
wel eenige gedenkteekenen van hun tocht
onder hen behouden en bewaart hebben*
't welk zoo niet zynde , twyffelen wy met
Strabo niet zonder grond aan al die ver-
haalen der Ouden , en nemen 'er derhal-
ven niets , dan met de uiterfte onzeker-
heid en twyfFeling, van aan.

Wat ftaat op dit opgeven der Ouden,
van Indien te maken zy, toont Strabo in

dit zelve boek alleen met dit ftaaltje, Ctefias

zegt,dat Indien niet kleinder dan 't overige

vanAfiais. Oneficritus, dat het het derde

deel des aardbodems beflaat. Nearchus,
_

bepaalt het in een reize van vier maanden
te land. Megafihenes en Daimachus zyn
wat gematigder.

Schryvers van grollen , die by de Huk-
ken toonen , of Indien noit gezien, of
geen genoegzame kennis gehad te hebben ,

om het zoo, als het toen was , te befchry-

ven.

K Za!
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Zal ik hier nog aannaaien , 't geen Strabo

van die groote ftadt Palibotra , aan de Gan-
ges, van zommige,zonder de minfte grond,

voor Halabas gehouden, en van des zelfs

koning Palibotrus, zegt, men zie maar
eens in de kaarten na , of de Ganges,

felyk hy fielt , maar met eene mond , en

e Indus met twee in zee loopt , en

't eiland Pattalena maar maakt : naar

mate van 't welke men ook op 't verdere,

niet veel ftaat maken kan j alzoo 'er wel
drie of vier eilanden door den Indus ge-

maakt , en dierhalven ook meer monden

,

too van de eene , als d'andere rivier ge-

zien worden.
Taprobane befchryft hy als een eiland

,

zeven dagreizen varens van de allerzui-

delykfte deelen , die by de Coniaci zyn

,

gelegen , en zegt dat het 8000 ftadien na
Ethiopien toe lang is. Dit zegt hy ons

uit Eratofthenes ; waar tegen Onefuritus

het maar op f000 ftadien ftelt , dog zonder

te zeggen, of 't zoo lang, dan of 't zoo
breed is , daar by voegende , dat het 20

dagen varens van de vafte wal af legt. Dat
ook nog andere eilanden tuflchen Indien

en dit eiland leggen , dog dat dit het

Zuidelykft gelegen is.

Een befchryving, uit welke wy raden

nog giflèn konnen, wat hy door Tapro-
baneverftont , ofwaar het legt. Immers
op dit zyn beftek kan 't altoos Sumatra

,

Java, nog Ceylon zyn , op een van welke
de meefte hedènsdaagze Geleerden 'toog

hebben , alzoo geen van die drie dagen
varens van de vafte wal af legt.

Het verder, dat ons Strabo uit Ariflo-

bulus , Oneficritus , Nearchus , en diergelyke

helden , opgeeft , 't zy van de volkeren

die hy noemt', 'tzyvan de zaaken zelfs,

zyn niets voor een kenner van Indien , en

zommige befpottens weerdig. En , om
uiteenïtaaltjevan 't overige teoordeelen,

kan men immers niets zotter en befpotte-

lyker , dan dit , voortbrengen . Hy , zegt

van zeker bofch , by 't Eraodifch gebergte

gclegerf , dat 'er in 't zelve 'een groote me-
nigte meerkatten of aapen waren , die op de

Macedoniër

s

, als op hunne vyanden , aanvie-

len -, maar dat zy van,- koning Taxila , die

by Alexander was , kennis gekregen heb-
bende

?
dat de Macedoniers geen vyanden

maar vrienden waren , dnarvan ophielden.

Wie van alle , die oit Indien bereift

,

en aapen gezien heeft , zal dit gelooven

,

dat Taxila, niet over eenen, maar over
al die aapen zoo veel magt, en de konft
gehad heeft , om , of met hun te fpreken

,

of hen in die woede te ftuiten. Behalvén
dat men dit ook by geen anderen fchryver

,

mynes wetens , vind.

Van de fooo fteden , tuflchen den Hy-
p:vis ;en Hydafpes gelegen , en niet kleiner

dan de ftadt Co , in Meropis , zegt hy zelf,

dat dit viy wat hoog fchynt opgegeven
te zyn.

Wie hoorde oit van de Seres (die by de
Geleerden 't waarfchynelykft voor de Chi-
nezen gehouden worden) dat zy 200 jaaren

en meer leven ? Ja wie hoorde oït van
mieren, die 't goud vervoerden $ en wel
van zulke, die niet kleiner, danvoflen,
zyn ? Behalvén dat het een wild zoeken
na de zelve ontrent een heuvel by de Der-
den , een volk in Indien , op 't gebergte
na 't Ooften wezen zou.

Ariftobulus zegt ook , dat het Water-
paard in den Indus niet gevonden word,
dog Oneficritus het tegendeel, en dat het
daar in voortgetëelt word. Ook zegt de
laatfte , dat de Indianen , en voor al de
Muficanen, geen Afwen gebruikten} als

mede dat de paarden daar maar eenen
hoorn, enkoppen als die dér' herten heb-
ben. Waar by Strabo van hem nog een
reeks van andere verdigtzelen voegt, die

't my niet luft hier op te haaien , om dat
ze de moeite niet weerd zyn j totflotvan
al het welke wy nogmaals zeggen , dat
zy ons gantfeh geen licht ontrent den wa-
ren ftaat van Indien te dier tyd geven -

y

en dat Indien der Ouden niet anders, dan
't gelukkig Arabien (altoos tot den tyd van
Alexander den Grooten) fchynt geweeft
te zyn. Ook moet men wel letten, dat
't voomaamfte dat Plimus en Arrianus ons
van Alexander opgeven , enkelyk , zoo
veele Geleerden oordeelen , maar op
't zeggen van Megafthenes , dien grooten
FabeHchryver , fteuntj zoo dat alles maar
een los en ongegrondt zeggen is.

Na .de voornoemde tochten van dezen
en genen, 't zy Zeehelden , ofwel Reizi-
gers .ofwel Wysgeeren der Ouden

, (waar
onder Strabo ook eenige Egyptilche ko-
ningen zonder naam , en in 'thohdert, als

over Indien geheerfcht hebbende , telt)

zyn 'er nog eenige byzondere perfoonen
geweeft, die naar Indien getrokken zyn.

Onder de eerfte telt men de Apoftelen van de
ïhomas, (van welken men by Euzebius^Tochen
Ruffinus, en anderen iets diergelyks leeft) vanTho-

Mattheus en Bartholomeus ; dog op wat^^
grond, of waar uit men dat bewyft, is meus, en

my noit zeker gebleken. Mattheus zou anderen,

(zoo men zegt) in Ethiopien, en Bartho- nalndién.

&»z<?/tfinAva, Pegu, en meer andere lan-

den van Indien
, gepredikt hebben.

Van Didymus oi Thomas, geven deje-
fuiten zeer breed op , en willen ons doen
gelooven , dat die Apoftcl te St. Thomé
(na dat hy eerft in Medien , Parthen , Per-
fien, Hyrcanien, Caramannien, door 't land

der Bacrriaanen, enz. gereift, en op 't eiland

Socotora , en van daar op Malabar , geko-
men was) of op Maliapoer, op de kuft

van Choromandel gelegen, gepredikt, en
daar veel Heidenen , door zyne groote

wonderdaaden , (die noit gefchiedt maar
door de Jefuiten 'er by verdicht zyn ) be-

keert heeft , van al het welke by dien

Iri-
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Inlander , voor hun komft , niet het minfte

bewys te vinden is.

Ik zal 'er maar een {taaltje van vernaa-

ien, om daar uit van 't overige te konnen

oordeelen.

Men zegt dat hy, behalven de pilaar,

te Coulang door hem opgerecht , ook een

kerk in Maliapoer willende bouwen , dooi-

de Bramines zeer gehaat , en in zyn voor-

nemen door hen verhindert wierd ; dog
dat de vorft des lands , Sagame genaamt

,

wegens zekeren boom , die aan ftrand lag

,

en die hy met een groot getal van men-
fchen en olifanten niet had konnen bewe-
gen, door 'Timnas verzogt zynde , om die

aan hem tot het opbouwen van zyn kerk

,

te fchenken , hem daar over wel befpot

,

doch die eindelyk aan hem gefchonken

had , dat Thomas daar op zynen gordel 'er

aanvalt gemaakt, dien boom alleen met
zynen vinger voortgetrokken , en daar

door in dien koning , en veele van zyne

volkeren , zulken verbaaftheid verwekt

had , dat daar door de bekeering van dien

vorft , en veele der zyne bewerkt wiert

,

maar dat ook eenige andere hardnekkige

,

die met hun {potten voortvoeren , daar

over van Thomas vervloekt , en met een

dik been , byna als van een olifant (waar
mede men nog veele van die St. Thomas
chrittenen&èxAX loopenziet) niet alleen in

hunne peifoonen , maar zelf ook in hunne
nazaaten (die daar na zig nog bekeerden)

200 zigtbaar geftraft zyn.

Hy zelf door de Bramines doodelyk ver-

volgt, zou daar eindelyk j zoo als hy op
een heuvel bad , met een lancie doorregen

,

en door een van zyne leerlingen daar in

een kerk begraven zyn. Wat begeert

men nu klaarder bewys , dan dat van die

dikbeenen , en vervloekte nog veelen aldaar

in 't leven zyn ; waar op wy niet anders

zeggen, dandat hetwaaragtig is, dat 'er

zulke menfehen nog te vinden zyn, maar
de reden daar van is een zuiver verdicht-

zel, waar over zichdejefuiten behooren
te lchaamen , - dat zy 't nog durven ver-

haaien. Ook heeft men alzoo weinig
reden om te gelooven , dat. de overblyf-

zelen van St. Tcomas daar nog te zien zyn

,

alzoo men zegt , dat die tot Utrecht in

de St. iVlartenskerk (waar over wy hen
t'famen hafpelen laten ) mede vertoont

worden.
Deze en meer andere verdichtzelen,

doen ons aan de reizen, dezer Apoftelen
.zeer weinig geloof geven , behalven dat
wy , zoo het al waar is, 'er mede niet

veel aan hebben.

Gregoius Nazianzenus , Theodoretus, Ni-
eepborus en Chryfofthomus , getuigen , dat
zy in Indien geweeft zyn , 't geen ook
Éuzemus van Pant<enus^ een Heidens Wys-
geer, enRetlor der fchoole teAlexandria
{die daar na Chriften wierd) getuigt, van

den welken men verder wil , dat hy in de
zde eeuw gelaft wierd, om de volken in

't Ooften 't Euangelium te prediken, gelylc

hy , na 't zeggen van eenige , ook daar

zou gekomen zyn 5 doch van zyne ver-

richtingen word zeer weinig gezegt.

Van den zelven aart is ook de tocht,

die Apollonius Tyancusf?o\g£,r& Philoftratus^

na Indien zou gedaan hebben , waai- by
men wel mede de reize van Jambulus naar

Arabien , Ethiopien, en Palimbotra, ftellen

mag, waar van Diodoor lib. II. verhaalt,

dat hy op zyn tocht naar Arabien om fpe-

ceryen uit geweeft, en met zyn makker
van eenige ftruikroovers genomen , daar

na door eenige Ethiopiers , die hen weder
namen , met hunne fcheepkens naar een
eiland vervoert is , welkers ingezetenen vier

ellen langer , dan andere menfehen , waren 5
en van welke hy verder een menigte fa-

belen en taftelyke verdichtzelen opgeeft,
die ons van zyn verder verhaal doen af-

ftappen.

Zekere Mufaus , Biflchop vanDolens,
(zoo men zegt) zou mede naar Indien ge-
reift hebben , om de Bramines , en 't land

der Seres , daar de boomen niet alleen

bladen , maar ook wol droegen , te zien 5

alwaar hy een pilaar zou gevonden heb-
ben , waar op ftond : Ik Alexander ben

tot hier toe gekomen.

Hy zou ook dicht by den Indus gevor-
dert , maar om de groote hitte weder naar
Europa , zonder de Bramines eens gezien
te hebben, gekeertzyn, waarby hynog
veel andere verdichtzelen voegt , die ik
maar zal voorby gaan.

Meropius , een Tyrifch Wysgeer (hoe-
wel Ruffinus hem een koopman noemt)
door 't voorbeeld van den Wysgeer Me-
trodorus (die naar Indien gereift had) aan-

geprikkelt, zou, zoo men zegt, ontrent
den tyd van Conftantyn den Grooten, ofin
't begin der 4de eeuw , met twee jonge
Borlten van zyn maagfehap , Frumentius
en Edefws, naar Indien getrokken zyn;
doch die tocht zou hem zeer qualyk be-
komen , en hy ( wanneer hy na zyn land
keeren wilde ) daar niet alleen gevangen
genomen , maar ook met al zyn volle,

alleen die twee jongelingen uitgezondert

,

door den koning van Brama , of wel dien
van Caflübi (zoo hem andere noemen)
gedood zyn.

Edefius , een van die twee overgeblevene
jongelingen, wierdt 's koning fchenker ,

en de ander zyn huisbezorger of geheim-
fchryver (alzoo zy hem beide wel bevielen)

doch de koning kort daar na overleden,

en zy van de vorltin Arafinde tot voogden
over den jongen koning verzogt zynde,

namen dit aan > doch na dat zy dit (zon-

der egter hunnen Godsdienft te verlaten ,

behalven dat zy daar ook veel Chriftenen

gemaakt hadden) en 't verdere hen, van

K 2. die
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die vorftin opgelegt , tot haar genoegen
volbragt hadden , verzogten zy van den
koning (die nu zyn ryk zelf al aanvaart

had) verlof, om naar hun land te vertrek-

ken j doch voor hun vertrek hadden zy'er

ook al een foort van een kerk voor de

Chriftenen, die zy daar lieten , opgericht.

Edefius ging naar Tyrus , zyn geboorte-

plaats, en de ander naar Alexandria, al-

waar hy in 't begin van Athanafius bisdom

aanquam , die dezen Frumentius weer als

BifTchop naar Indien zond ,
gelyk hy daar

na toe ook vertrokken is ; al het welke

Ruffinus , en anderen , van Edefius , die

naderhand BifTchop van Tyrus wierd , dus

aangeteekent , hoewel andere daar nog
meer zaaken (die wy voorbyftappen)

bygevoegt hebben.

Doch dit alles , 't mag dan waar of on-

waar zyn
,

geeft ons al weder zeer weinig

licht ontrent de zaaken van Indien , ver-

mits wy zelf niet eens weten hoe , of door

wat weg, zy daar gekomen zyn.

Ptolomeus, de befte in zyn tyd , die ook
(zoo veele willen) allereerft de landen en

van Fto- fteden der wereld , volgens zyne ftarkun-

j
0me

i

lls '

d
.dige waarnemingen , na hare lengte en

befchry- breedte ( 't geen men in de kaarten of ta-

we- felen van koning Sefojlris , of die van De-

Boe de

kennis

ver

gens In- mocritus, niet vond) in tafelen, na hare

^ft j^

e
" graaden en minuten, gebragt heeft, en

^
in 'tjaarvanChriftusijo. (hoewel andere

dit op 'tjaar ifoftellen) leefde, verdeelde

den bekenden aardkloot aldus , dat hy hem
de lengte van 180. en de breedte van 80

graaden , en dat van Yrlond tor China toe

(volgens zyne eerfte waarnemingen) gafj

doch nu ftek men de lengte op 1,60. en

de breedte op 00 graaden ,
gelyk by alle

ftarkundigen bekent is.

Dit ftelde Ptolomeus toen wel by zich

zelven vaft ; maar hy een Heiden zynde

,

wierdt by de Chriftenen , die toen nog
niet geloofden dat de aardkloot rond was

,

zeer weinig geacht.

Voor dezen Ptolomeus komt ons nogtans

byHerodoot in zyn v. boek ontrent den leef-

tyd van Darius , Hyftafpes zoon , in 't jaar

3451. Ariftagoras, heerfcher van Milete,

voor, dien hy daar befchryft als komende
by Cleomenes^een der koningen van Sparta

,

met een kopere plaat, waar op de omtrek
van den gantfehen aardbodem , de zee en
van alle rivieren

,
gefneden ftonden , en

waar in hy hem net , hoe 't eene land aan

't ander grensde, aanwees.

Een zaak , die wy alleen aanhaalen , om
tetoonen, dat 'er, al lang voor Ptolomeus

tyd, affchetzingen en ontwerpen van den
aardkloot, kaartswyze opgeftelt, en in

't licht gebragt zyn, en dat hy derhalven
de eerfte niet geweeft is , die daar van een
net denkbeeld gegeven heeft; hoewel ik
geloove , dat hy de befte van zyn tyd , en
zyn opftel veel netter en volmaakter , dan
een der vorige, geweeft is.

Strabo zegt in zyn I. boek uit Eratofthe*

nes , Alexander de Groots tydgenoot,
dat Anaximander , Thales tvdgenoot, al-

lereerft een tafel of kaart des aardbodems,

en des zelfs nette gelegenheid , opgegeven
en befchreven heeft.

Ook zegt hy in dat zelve boek, dat Epho*
rus de aarde in 4 deelen verdeelt , endaar
van een kaait gemaakt heeft. Dit nu was
lang voor Ptolomeus tyd j maar hoe veel

kennis nu die groote Ptolomeus , als toen
de befte Meet- en Starkundige , ook gehad
heeft , fchynt hy echter van den aardkloot,

of altoos van verfcheide landen en ge-
weften , zeer verward geoordeelt en ge-
fchreven te hebben.

Madagascar noemt hy Menuthias. Het
Prafum promontorium (dat zommigen voor
de kaap der Goede Hope hcudenj plaatft

hy op de breedte van if graaden Zuider
breedte , daar 't op 34I legt , dat dan altoos

niet door den beugel kan. Suratte noemt
hy Muziris , en de Ganges ftek hy een
rivier van Taprobane (dat hy by de kaap
Comoryn plaatft) te zyn , welk laatfte

( zoo men Ceylon voor Taprobane houd ,

gelyk dat zeer waarfchynelyk voorkomt)
wel zoo verre van den weg niet is> maar,
de Ganges daar ontrent te plaatzen , toont

ons klaar , dat hy den loop van den Ganges
niet kende, en na 't ander maar gelukkig

gifte. In zyn Taprobane fpreekt hy
ook van Sindocanda en van Rodagam,
daar zommige Candi en Reigam door
verftaan.

Ziet men nu verder eens na , hoe de Verker-

Ouden van 'tbewoonen van de Zo»# Tor- & gedag-

rida , of van de verzengde luchtftreek, ~n
,

der

,
7

, ,
°

. ' Ouden
leggende op

3 3
graaden en 30 minuten

, over 't

van den Evenaar tot de Tropicus Cancri , bewoo-

en ook zoo veel graaden en minuten van nen der

de Iropicus Capricorni oordeelden , zoo jj^j
en

toonen zy daar van mede zeer weinig ken- luchtftrer

nis gehad te hebben, vaft ftellende, dat «.en,

het daar van wegen de hitte niet te be*

woonen was , waar door zy toonden van
des Scheppers wysheid in dezen niet de
minfte kennis te hebben, die door de langte

der nachten , de koelte en menigte van
den dauw , en door de gedurige en regel»

matige winden , ook door de fpringbron-

nen en gezette regentyden , deze landen

zoo heeft weten te matigen , dat de hitte

zoo niet en verveelde , als men zich in-

beeldde > en zoo dachten zy ook , dat het

om de Noord , van wegen de koude,
onmogelyk vooi de menfehen te leven

was , waarom zy al de landen , op die

breedte leggende , voor woeft en onbe-

woonbaar hielden, gelyk Herodoot lib. v.

zeer klaar zegt > daar nogtans de ervaren-

heid geleert heeft , dat zy zeer wel en

met veel gezontheid , vlak tegen 't zeg-

gen van Strabo hb. II. pag. 197. en veel

anderen , te bewoonen zvn.
Ook
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veele Ouden, geweeftzyn. En dat men
nog later by die gedagten gebleven is,

heeft klaar uit de ftraf gebleken , die men
Virgilius , dien geleerden BifTchop van
Zaltsburg , in 't jaar 7fo. of 743. zoo
andere willen , alleen over 'tftaande hou-
den , dat'er Antipodes waren , opleidde

,

vermits hy daar over van Bonifacius , Bis-

fchop van Mentz , niet alleen voor een
ketter uitgekreten , maar door zyn beitel

ook , voor Paus Zacharias daar over ge-

dagvaart , en door Utila , koning van Bo-
hemen , aan den welken de Paus dit ge-
fchil overgaf, en die door Bonifaas om-
gezet was, als een ketter-veroordeelt, en
van zyn Bisdom afgezet is.

Maar indien hunne ltelling waar ge-
weeft was, zoo zou daar uit ook hebben
moeten volgen, dat de Zon aan alle in-

woonderen der aarde , alzoo die over al

even vlak was , ook op een en de zelve tyd
moeft op- en ondergaan > en dat'er ook by
't zeilen van een fchip Beweftenom na
[t Ooften geen dag verfchil tuflchen die
in 't Ooften waren, en die van 't Weften
quamen, zyn kon; daar men nu immers,
duidelyk ondervint, dat de zon in 't Ooften
veel eer , dan in 't Weften opgaat , 't geen
dan na evenmatigheid ook zoo veel ver-
fchil in de tyd geven moet , om welke
reden ook de eerfte fchepen , die door de
Zuidzee in de Moluccos quamen , bevon-
den een dag (om zoo te fpreken ) verlo-
ren te hebben, alzoo die in het Ooften,
by voorbeeld, al den i7den van de maand
telden, toenzy, die dus daar quamen zei-
len , in hun dagregifter maar den 1 <S

den dag
aangeteekent hadden , 't geen veroorzaakt
wiert, om dat die in 't Ooften in 't op-
gaan; der zonne, altyd eenige uuren, en
dus een goed deel van den dag voor uit

zyn s 't geen wel waar blyft in opzigtvan
een tocht van 't Weften na 't Ooften j
maar ook weer geheel contrarie zyn moet

,

als men van 't Ooften na 't Weften komt
te zeilen j wanneer men een dag wint,
alzoo zy in Indien altyd een dag, in op-

r

zigt der Europè'ers, voor uit zyn.
Een verfchil, dat daarvan daan komt,

om dat if graaden van den Evenaar een
uur doen, en om dat die van 't Weften
na 't Ooften zeilt, zoo dikwils het opgaan
van de zon in de tyd prevenieert of voor-
komt, alshy ider reis 1 f graaden vanden
Evenaar voortzeilt.

By aldien hy nu den aardkloot rond
zeilt, zoo zeilt hy 24 uuren voorvieren-
twintigmaal 15- graaden, welke net 36a
graaden van den Evenaar uitmaken , en
aldus ook net een dag verlies of winft
geven , na dat men van 't Ooften na
't Weften , oi van 't Weften na 't Ooften ,

zeilt.

By deze dwaasheden mag men ook wel
ftellen , 't geen Strabo lib. ui. jpag. 248,

K 3 uit

fs mede Ook ftelden zy meeft vaft (weinigen uit-

^
M™-gezondert, die nog fwygen moeiten, of

'Paanders geftraft wierden) dat den aardkloot
. e, over o . ' . . .,

; Anti vlak , en dat'er geen Antipodes or tegen-

sies. voetelingen waren > hoewel eenige onder

hen nog een fwak begrip van de rondheid

des aardkloots fchynen gehad te hebben.

Het is waar , dat Cicero lib. iv. Acad.

Qua
ft.

zegt : Nonne etiam dieetis , ejje e re-

gione nobis , e contraria farte terra , qui ad-

verfts veftigris ftent contra noftra veftigia ,

quos Antipodes vocatis ? dat is : Zult gy ook

niet "zeggen , dat ''er tegen ons over , aan de

andere zyde des aardkloots , lieden zyn , die

met hunne voetflappen tegen de onze .aanftaan ,

•welke gy lieden Tegenvoetelingen noemt ?

Maar dezelve Cicero itelt lib. vi. de Re-
piibl. ook vaft-, "dat 'er een fware oceaan
tuffchen ons en de Zuiderftreek was, dit

noit yemant had konnen palieren , een
ftelling , die Macrobius nog verder ver-

volgt, en waar uit ook deze ftelling van
hun, gelyk ook van Mela, en anderen,
gevolgtis, dat wy geen kennis van eenige

landen om de Zuid oit konden krygen,
't geen nogtans de ondervinding anders
geleert heeft.

Strabo melt mede iets van de Antipodes

,

zeggende , dat zy eenigzins wiften , dat
zy 'er waren > en wat de zelve verder be-
treft, Seneca Epift. 121. hieltze niet on-
aardig voor geen andere , dan welluftige

menfehen , die by nacht dronken en by dag

/liepen., en dus met hun leven als tegen Hie-

ven van anderen aan •wandelden.

Hoe fterk ftrydt de Dichter Lucretius,

die in 't jaar der werelt 3840. leefde, lib.

1, fs 1065. Ja hoe driftig, omvanChri-
ftenen te fpreken, redenkavelt Laiïantius

Firmianus ( die in 't jaar 290. lib. nr. 24J

ehAuguftinus,diein 't jaar420. en nog zoo
veel later leefde) tegen deze Antipodes,
en met wat een kragt van redenering gaat
die laatfte, zoo wel als de andere , hier

tegen aan? ^
Hy kon niet begrypen, hoe die men-

fehen in die wereld der Tegenvoetelingen

,

zoo zy van Adam waren , over zoo woefte
en onbekende zeen daar'zouden gekomen
zyn, en ftelde daar op vaft, dat zy on-
mogelyk vanAdam konden atkomftig zyn.

Ook ftelde men vaft, dat dan die Te-
genvoetelingen moeiten ,op hun hoofd
en niet op hun voeten gaan; dat regen,
hagel, enz. dan ook verkeert uit de lugt
vallen, en dat aldaar bergen, ftroomen, enz.
't onderfte boven ftaan , en dus ook loopen
moeiten. Alle welke redeneringen van
Laclantius , zoo wel als van Auguftyn , zelf
door de reden zoo wel (alzoo aarde en zee
maar een kloot , en alles op aarde en in
zee zig na zyn middelpunt ftrekkende is)

als door de ervarenheid zonder grond be-
vonden zyn ; van hoedanigen aart ook al

hunne verdere bewysredenen, en die van
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uit Pofftdonius fchriften getuigt , dat , na-

mentlyk ,' de zon ontrent de flranden van den

oceaan veel grooter , en met grooter gedruis
,

. dermate ondergaat , als of de zee door 't uit-

blujfchen van des zelfs hitte , of vuur , meer

opborlde ; als mede , dat even na dien onder-

gang derzonne de nachfer opvolgt, 't geen

hy zeer wel zegt , een groote leugen te

zyn. Gelyk pag. 249. dat Artemidorus

zeide , dat de zon bondertmaal grooter was ,

als zy onderging.

Eindelyk voegt hier nog wel by 't geen

Herodoot lib. iv. over den aardkloot zegt:

Ik moet laccben, als ik veele den omtrek des

aardbodems zonder kennis ofverftandzie be-

fcbryven : want zy willen , dat den oceaan

rondom V aardry'k vloeit , dat 'taardryk tol-

rond draait , en Afie zoo groot als Europe is.

Uit alle welke bdchryvingen wy klaar

zien, dat de Ouden van veel zaaken flecht

oordeelden, en dat zy van den aardkloot

ook een geheel ander begrip , dan wy,
hadden.

Verkeer- Daar zyn 'er , die van de ontdekking

de mee- van Ooltindiën , na de tyd n van B.icchus

,

ning van Semiramis , • Hercules en Alexander den
zominige Qrooten j

zoodanig Ichryven , als of dat
™
bLoe- wereldsdeelna dien tyd als in de duiiternis

ken van begraven gebleven , door niemant weder

,

Indien na
cjan m <je tyden der Portugeezen , opge-

den tyd
dolven , 'ontdekt , en bezogt was.

Alexan- Het tegendeel blykt uit zoo veel ande-

der den ren, by ons aangehaalt , die tuflchen die
Grooten.

tyden Indien bevaaren, bezogt, en be-

oorlogt hebben.
• Het is bekent , dat Nikolaus en Mattheuc

Paulus , in 'tjaar
-

12.69. en 1272. van Ve-
netien over Conftantinopel , en den Pontus

Euximus doorPerfien naar Indien enTar-
taryen getrokken zyn. ,

Ook is het zeker , dat nog lang voor

de tyden der Portugeezen , Indien door

verfcheide Venetiaanen, Genueezen, en

anderen, bezogt, en den gantfehen koop-

handel van Indien lang voor den tyd der

Portugeezen te Venetien geweeil is.

V den
Ook zegt mén, tot lof der Genueezen

,

Handel dat zy allereerft in 't jaar 1300;, en düs

en Toch-,wel 100 ja'aren voor Betbancourt , de Ca-
ten der narifche eilanden ontdekt zouden hebben:
Ve"et

Ge- Deze Venetiaanen, Genueezen , en meer

nuee'zen , anderen , kregen de Indifche waaren veel

en ande- door de Perfiaanen , Armeniërs , en andere
*e"'.."aar Indifche kooplieden, die hen de zelve met

Karavaanen of Caffila's , die van Gamron

,

Bagdad, en van Balfara (ot Baflbra) in

Perfien op Aleppo , en meer andere plaat-

zen in Syrien gingen , toevoerden , en

van daar verder op Scanderoena, en dan

overzee,' tot henquamen, dat lang voor

't jaar 1494. of voor de tochten der Por-

tugeezen, gefchied is. .

Daar beneven wierden hen de zelve ook
wel by andere tochten van Ormus enBal-
Jaja, oyeriee, na 'troodemeir, over de

Indien.

rieden Aden, Sibith, Zeyla, Judda, en meer
andere plaatzen , daar ontrent , toegezon-
den, die dan verder te land tot Alexan-
dryen , en van daar over zee na Venetien
gingen , van waar zy weer na andere Heden
van Europa (waar onder Antwerpen , zoo
Emanuél van Meteren onder 'tjaar 1488.
getuigt, lang de ïlapel der fpeceryen , en
't voomaamfte van den Indiaanfchen han-
del bezat) vervoert wierden ; hoewel die
laatite aanzienelyke ftadt vooral by de ty-
den der Portugeezen mede wonderlyk be-
gon te bloejen.

Ook reisden zeer veel kooplieden van
Venetien, 'tzy met die te ruggaande Ka-
ravaanen , te land , of ook wel ten deele
te land, ten deele ter zee, over Alexan-
dryen , en dan verder ter zee dus over
'troode meir naar Indien.

Wy zien dit duidelyk in den tocht der
voornoemde broeders Nicolaus en Mattbeus
PaulusFenetusjn 'tjaar 1269. en naderhand
ook door Nicolaus zoon , Marais Paulus
de Fenetiaan (die ook hunne reize in 'tjaar

1278. befchreef , en zelf nog later in
't Ooiten was; en door den Genueeichen
Juwelier Hieronymus van Ut. Steven , en
meer anderen, in 'tjaar 1496". in Indien
lang voor de tyden der Portugeezen ge-
daan, een reize die wel befchreven , maar
mede zoo wonderlyk opgeitelt is , dat men
op zyn beitek in 't noemen van Indiaan-
fche plaatzen, ook befwaarlyk , en al zoo
weinig, als met 't geen Marais Sanutus
ons 'er van. opgeeft , te recht geraaken
zoude.

Hy is egter, invergelyking van ande-
ren , te verichoonen ontrent de misflagen ,
in 't noemender Heden of ryken, die met
een Arabifche letter waarichynelyk ge-
fchreven, hem van quade lezers, of uit

qualyk gefchrevene woorden , daar dikwils
maar een itip aan ontbrak , dat egter een
groote verandering in de woorden gaf,

I verkeert opgegeven zyn.

Dezen misïlag begaat hy , als hy Panfoer
op Sumatra (by hemJava minor genaamt)
Fanfoer noemt j want de Arabiers maken
de gedaante van de P en F even eens > dog
zy ltellen boven de eerfte letter 3 Hippen

,

en boven de laatite maar een ; maar zy
zetten nu en dan boven de P ook wel maar
een Hip , valt, ftellende , dat een kenner

van die letter, en van dat woord , zelfwel
zal konnen onderfcheiden , dat daar door in

die plaats geen F, rna^r een P, gemeent
word.

Het is ook onwederfprekelyk , dat dit

qualyk noemen der Indifche plaatzen mede
veel duiiternis hier aan toegebragt heeft.

Ramufius, in zyn Italiaans werk van de

reize van Marcus Paulus den Venetiaan^

fpreekt lib. m. cap. 17. van de eilanden

Nocueran en Angerman, die na zyn be-

itelt van ifoltaliaanfche mylenvanLam-
bri
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biï fof liever Lamri, ontrent Atsjien) het

hoofddorp van zyn vyfde ryk van Java,

geen andere eilanden , dan de Nicobares

en deAndamans, ontrent Sumatra , kon-

nen zyn.

De voornoemde Hieronymo de St. Stefano

fchreef in 'tjaari-fpp. den i September,

uit Tripoli di Soria , van zekere kuft in

Indien, die hySogomentil noemt j maar

die, na zyn beftek, waar by zy ontrent

1 2 dagen van Ceylon legt , geen andere dan

die van Choromandel, wezen kan, die

hy waarfchynelyk zoo miflelyk noemt , om
dat hy die van de Armeniers (die Salomo

ook Sogomon , en Paulus Bogos , noemen)
zoo zal hebben hooien uitdrukken.

Deze kuft nu , eigentlyk Sjolamandel

in de taal der Geleerde Inlanders , of der

Bramines, hebben de Portugeezen Cho-
romandel genoemt, een naam die zy tot

nog toe, zelfook by ons ^ behouden heeft.

Her woord Mandalam ofMandel , be-

teekent in 't Sanskrits , of in de taal der

Bramines , een landfchap dat 40 lek (waar

afyder lek 100000 ropias's ofdaalders doet)

pagooden (een ftuk goud van f a 6 guld.

na het opgeld) inkomen heeft.

De verdere benaaming van deze kufl: is

van den koning Sjola , die over dit Mandel
toen heerfchte, ontleent.

Wanneer Vincent Ie Blanc van den op-

perprins van Arabien fpreekt, noemt hy
den zelven, Sechemir, dat wel eenigzins

een verdraajing van den naam van dien

vorft is j maar daar men echter nog op
te rechte koomen zou } hoewel zyn rechte

naam niet uit een , maar uit twee woor-
den, te weten3 Sjeich Emier , dat den ifcr-

•weerdigen Prins beteekent, beftaat.

Daar zyn 'er onder de Geleerden , die

willen , dat de Egyptifché koning , Pto-

lomeus Philadelph , den handel van Indien

op Egypten zeer kragtig voortgezet, en
dien , door 't graaven van een vaart van de
iladt Coptos , niet verre van de Nyl , tot

aanMuris, een zeehaven in *troodemeir,

naar Cairo getrokken, en dit zyn nazaa-

ten aangezet heeft, om dien handel aan
te houden , en dat die dus te Alexandryen

,

en na dat keizer Attgafttts Egypten ver-

overt had , tot de Romeinen overgegaan

,

en daar nog lang gebleven is.

Plinius zegt , dat'er van Alexandria wel
vlooten van 120 fchepen jaarlyks naar

'tOoften vertrokken -, doch by de om-
wentelingen in 't Roomfche ryk , en dooi-

den inval der Barbaaren , raakte die ge-
heele vaart zoodanig in duigen, dat men
in menigte jaaren daar na van Indien niet

hoorde reppen.

Stwho zegt ïib.xvi. dat zekere plaats,

't Wit dorp genaamt,een groote koopftadt
in Arabien was, en dat de Arabifche en
Indifche waaren na de haven vanMuris,
en van daar over land met kameelen naar

Coptos , en van daar weer door een gracht
naar Alexandria gevoert wierden.

Naderhand hebben eerft de Arabiers,
en hunne buuren in 'troodemeir, en lang
daar na de Egyptifché Sulthans , onder
welke Syrien ook ftond , zich volflagen
meefters van dien handel gemaakt , niet

alleen om hunne waaren alomme te ver-
tieren , maar voor al om den Mohham-
medaanfchen Godsdienft in Indien te ver-

breiden.

De groote winften , die zy wel ten be-
drage van 80000 ducaaten daar van trok-
ken , bewogen hen te bezorgen , dat de
Indifche waaren van Alexandria ( al een
oude vermaarde koopftadt en handelplaats

der Ipeceryen , zoo Strabo lib. xvr. en meer
andere zeggen) na Tripoli of Aleppo,
vervoert wierden , daar de Venetiaanen

,
en andere Natiën , die dan quamen afnaa-
ien, behalven dat veel reizigers ook wel
tot Alexandria zelf, of in andere Havens
van Egypten , quamen , om ook daar hun-
nen koophandel voort te zetten: -/

De waaren wierden van Aden, Judda
en Toro (havens alle te zamen in 't roode
meir gelegen) na Sues, en van daar ia 5
dagen na Cairo , en van Cairo langs de
Nyl na Alexandria gevoert, van waar zy
dan over de Middelandfche zee na Scan-
deroena (of Alexandrette) en na Aleppo,
gebragt wierden, om dan Verder in ve-
netien verhandelt te worden.

Dit duurde zoo onder deze Egyptifché
Sulthans

, (die hier buiten gemeène groote
voordeden op deden , en zoo men wil 'er

een derde af trokken ) tot dat de Groote
Heer Setim Egypten veroverde, en zich
te gelyk ook meefter van dezen handel
maakte, die, zonder eenige verandering

,

nog al langs dien zelven weg gedreven
wierdt.

Nu is het zeker , dat de Venetiaanen
den handel aldus by tochten over Alexan-
dryen , of langs 't roode meir , een tyd
lang aan den anderen gedreven , maar ook
daar van weder opgehouden hebben, tot

dat eindelyk die weg , door nalatigheid

van den Egyptifchen Sulthan , door ftroo-

peryen onveilig gemaakt wierdt , na welke
tyd zy op Aleppo voeren , en van daar
met de -Karavaanen door verlcheide we-
gen naar Indien trokken.

Daarenboven wierden 'er ook wel waa-

.

ren langs de Cafpifche zee , en zomtyds
ook over den Pontus Euxinus (of defwarte
zee) langs Mengrelien , 'tzy over Cafta,

in klein Tartaryen , 'tzy over Conftanti-

nopel, naai* Indien, en zoo ook weer van
daar in Europa, gebragt : van waar de

Venetiaanen , Genueezen en Cataloniers j

die dan verder na deze en gene ryken en

landfchappen deden vervoeren.

De fpeceiyen wierden van ouds uit Ter»

nate ? Banda. en Amboina, na Bantam,
van
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van daar na Malacca of Ormus , en zoo

\

verder met Karavaanen te land over Bag-
daad , of ook wel ter zee over 't roode

meir naEgypten, en zoo verder naAlep-

po, gevoert.

Dit deed Venetien, dat zedert veel jaa-

ren aan een meeftrefle van dien handel der

fpeceryen , en gefteenten van Indien , was

,

dermate bloejen , dat het in veel andere

volkeren van 'Europa eenen yver verwek-

te, om, waar het mogelyk, mede deel

aan dien fchoonen handel te krygen.

In dien tufTchentyd nu, tuflenen dien

handel der Venetiaanen en Portugeezen

op Indien , is ook Indien door dien fchrik

der wereld , ïimoer Lenk , andersgemeene-

\yk Tamerlaan gemamt, in 'tjaar Hegina:

77Z. ('tjaar van Mohhammets vlugt naar

Medina) of in 't jaar van Chriftus 1370.

( hoewel andere dit een jaar vroeger ftel-

len) niet alleen bezogt -, maar nevens veel

andere ryken van 't Ooften en 't Wellen,
ook verovert , gelyk wy dat elders van

hem, en van zyne Nazaaten, uitvoerig

toonen , daar wy 't Geflagt der Groote

Mogols , zoo verre ons dat bekent , en

naauwkeuriger , dan tot nog toe door

yemant gedaan is , befchryven.

OndertufTchen hielden de Venetiaanen

den Indifehen handel zoo volkomen aan

zig , dat alle vorften en ftaaten van Europa
de waaren, van daar komende, volgens

den prys , die zy daar op Helden , hen als

uit de handen breken moeften, en het is

zeker , dat die bloejende ftadt daar nog
lange door gefteigert , en aan allen die wet
in 't vervolg nog gezet zou hebben, in-

dien haar dien pas door de verbazende

onderneming der Portugeefche zeehelden

,

door den grootmoedigen Prins Henrik daar

toe eerft aangezet , niet afgefneden was.

Een onderneming zoo groot , en heerlyk

,

dat zy verdient , dat men die van den grond

af ophaale , aangezien zy het zyn , die

Oortindién, en meer andere landen, als

nieuwe werelden, den Ouden t'eenemaal

onbekent , eerft recht ontdekt , en veel

netter dan eenige van de Ouden , befchre-

ven hebben.

.
. Men zegt , dat by de komft der Por-

tugeezen in Indien Canazao El Gauri
den Por-

^ ^y anc]eren Qampfon Gauri genaamt ) die

by'hun"' E-gypten regeerde , met den Turkzen kei-

komft in zer , SeUm , met den Sjerief van Mekka

,

Indien , Sjeich Hloamed, den ftadthouder van Aden

,

met Seifeddien de II. koning van Ormus

,

en Mohhammed de I. koning van Guzerat-

te, zamen fpanden, om de Portugeezen

uit Indien te verdryven , om 't welk een-

parig uit te voeren zy ook uitdrukkelyk

door de Mooren van Calicut, als hunne
geloofsgenooten , verzogt waren. Doch
wat uitllag dit alles gehad heeft, zullen

wy in het vervolg omftandig konnen
zien. ^ ..

Hinder
paaien

voorge-

komen.

Dat by de Ouden lofle voorzeggingen , Verfchei-

dat nog alle werelden niet ontdekt waren , de Vooi-

te vinden zyn , ziet men klaar by Virgilius zegë>n-

lib. vi. Mneid. daar hy voorzeggender wyze |g"
s

w
d

e*

van den keizer Auguftus zegt

:

komft det

Super &Garamantas, £5? Indos
pëers

"

'

in

Proferet Imperium ;jacet extrafydera Tellus , Indien»

Extra anni folisque vias, cui c<elifer Atlas

Axem bumero torquet , ftellis ardentibus

aptum.

dat is:

Hy zal het ryksgebiet uitbreiden , allereerft

,

Ook over Garamante, en Indus ryk van zegen-*

Een landfehap , verder dan de dierenriem

gelegen ,

De zonnebaan , en daar 'tgewelfd vol licht

gezaeit,

Van Atlas onderftut,op Atlasfihouders draeit.

Dog klaarder is de voorzegging van Se-

neca,wanneer hy in zynMedea dus opzingt:

Venient annis

Secula feris ,
quibus oceanus

Vincuïa rerum laxet & ingens

Pateat Tellus} Tiphysque novos

Detegat orbes, nee fit terris

Vltima Tbule.

dat is:

V Zal in een later tyd gefchieden dat de zee

De zaaken lojjer tomben een gezicht zalgeven

Van groote landen,en dat Tiphys wel bedreven'^

Een wereldmit bekend, en noit bezeilde ree

Ontdekken zal , en dat men Ihule niet zal

houden

Te zyn het verfte land, als 'twas voorheen

by de Ouden.

Eer nu de Portugezen , Hollanders , En-
gehchen, Franfchen ofDeenen , in Indien

quamen , had men daar by de verfcheidene
Inlanders onder de Bandanezen, Cingalé-

zen, Javanen , Chinezen , als mede te

Archiko of te Mazua , een Abyffinfche

ftadt, vanouds mede zekere voorzeggin-

gen j dat 'er uit verre landen luiden , wit

van verwe , blaauw van oogen , ofmet katten-

oogen , rood van hair , en over hun gantfeh

lichaam met kleederen bedekt , tot hen over-

komen en hun land innemen zouden.

Een voorzegging , die veele van hunne
gaauwfte luiden menigmaal herhaalt , her-

kaauwt , en na lange daar voor gevreeft

te hebben , tot hun leedwezen eindelyk

beveiligt zagen. .

Maar laat ons tot de groote verrigtin-

der Portugeezen zelf overgaan , en hunne
ftoutmoedige bedryven , tegen die der

oudfte en vermaardfte zeehelden eens ver-

gelyken , om daar uit te oordeelen , hoe

verre zy die in alles overtroffen, en hoe

veel grooter dienft zy, door hunne ont-

dekkingen van Indien , aan ons, en andere

volkeren van Europa, gedaan hebben.

TWEBDE
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TWEEDE BOEK.
EERSTE HOOFDSTUK.

DE aardkloot by de Ouden maar ten deele bekent. Zy verdeilden die in drie deelen,

Zy waren niet zeer ervaren in de Zeevaart , en dorjlen zich noit in volle zee bege-

ven. Hoe verre zy langs de wal dorften loopen. Kaap de Non , waarom zoo genaamt.

De eerfte , die boven die paaien der Ouden dorjlen zeilen , en zich in volle zee begeven ,

waren de Portugeezen. Henrik, zoon vanJohan de I. eerfte Bevorderaar van dit werk.

Zyn ryp overleg van de zaak. Hy doet twee fchepen klaar maken. Die in 't jaar 141 o.'

uitzeilen. En tot Cabo de Bojador loopen. In 't jaar 1410. zend Prins Henrik een

nieuwe vloot uit. Madera toen ontdekt. Verder ontdekking van Sierra Liones. De
Kanarifche eilanden ontdekt. Nieuw middel tot verder ontdekkingen. Goede hoeda-

nigheden van Prins Hendrik. Zy» dood. Alfonfus deV. koning van Portugal, gaat

op 'tjpoor van Henrik voort. Cabo Verbe ontdekt. Ook de Zoute eilanden. En Cabo
de St. Catharina. Valfche ftelling der Ouden openbaar geworden. Guinea ontdekt.

Eenige veilingen gebouwt. Johan de II. vervanger van Alfonfus de V. Zyne zugt tot

verdere ontdekkingen in VOoften. Stelt eenige mannen om zich daar over te beraden.

Zy vinden in 'tjaar 148 a. "'tgebruik van V Aftrolabium tot de zeevaart, en de Tafelen

van de Zons declinatie, uit. Jacob Canus ontdekt Congo. Eerfte zuil by de Portu-

geezen opgerigt. Hy loopt 200 mylen bovenCongo. Plant daar ook twee zuilen. Van
den koning van Congo wel ontfangen. Congofche Edelen naar Portugal gezonden , en

daar gedoopt in 'tjaar 1491. Benevens verfcheide Grooten. De koning, koningin en

Erfprins gedoopt. Deze ontdekkingen maken de Portugeezen door Europa berugt. Co-
lombus hier door opgewekt. Ontdekt veel landen om de Weft in 'tjaar 1492. Jaloezy
van koningJohan de II. hier over. Door bemiddeling van Paus Alexander de VI. weg-
genomen. Cabo de Boa Efperanga ontdekt ontrent 'tjaar 14P3. DoorJohan de II. zoo

genaamt. KoningJohan zoekt middelen , om door een anderen weg z» Ooftindiën te ge-

raken. Zend daar toe verfcheide Mannen uit. En eindelyk Pieter Covillaan en Alfonfus

Paiva. Paiva komt te flerven. Covillaan geraakt gelukkig in Ooftindiën. Zyneverrig-

tingen en ontdekkingen aldaar. Zent zyne afteekeningen naar Portugal. Blydfchap van
koning Johan daar over. Die ordre tot het uitzenden van een nieuwe vloot fielt.

Covillaan voor dood gehouden. De dood van Johan de II. in 't jaar 142f. Groote
voornemens van Emanuël. Zent vier fchepen uit naar Ooftindiën. Geeft 't opper-
bewind aan Vascus Gama. Aan welken hy Covillaans zeekaart mede geeft. Verfcheide

landen by hem ontdekt. Ook Mozambike. Daarhy eerfi wel ontfangen word. Ontdekt
een verraad. En verzeilt naar Quiloa en Mombaza. Verraad daar mede ontdekt. Ver-
zeilt naar Meiinde. 'treed met die vorft in verbond. Komt in May van 'tjaar 1498.
voor Calicut. Ondeifcheid tuffchen de ontdekkingen van de Ouden en die van Gama.
Gama gaat te land na den keizer van Calicut. Dien hy , om de geringe gefchenken niet

wel bevalt. Die maar reden van gefchil met Gama zogt. En twee Portugeezen vafi
hielt, 't Geen Gama wreekt. Den keizer zoekt de zaak by te leggen. Gama wil eerfi

de goederen wederom hebben. Verzeilt misnoegt met eenige genomene Edelen naar Por-
tugal. Verjaagt de vloot van den rooverTimoja. Zeilt naar Anchediva. Word door
een gezant van den vorft van Goa begroet. Komt voor Magadoxo. En Meiinde, diens

vo:it een gezant aan Emanuël mede geeft. Komt ?eZanzibar. Verliefi en begraaft zyn
Broeder. Komt tot Lisbon.

«aard-T I" Et is een waarheid, die wy reeds

cc by I 1 bewezen hebben , dat de wereld

e<:n.

en andere beroemde Mannen , in 't be-
fchryven van landen , te'dier tyd taftelyke

misflagen begaan , en in Africa en Afia

veel deelen van 'tvafte land gantfch niet

gekent , en nog veel minder van al die

groote en menigvuldige eilanden , die

ontrent de ftranden van Africa en Afia,

en ook ver buiten de zelve , verfpreit

leggen, gelyk te voren al getoont is
, ge-

weten hebben.

De Wefterfche volken waren in dezy waren
vaftjgheid te fpreken, dat zelfPtolomeu^

\ fcheepvaart, en 't bouwen der zeen, zooniet zeer

L on-eivveain

I. D E E I.

:udenJL X. ofaardkloot , aan de Ouden maar

:.: be-
ten<^eele bekent geweeft zy, en de ware

a, reden daar van was , dat zyter zee zekere
vafte Paaien hadden , buiten welke de
kloekhertigfte en ervarenfte zeehelden
noit dorften gaan.

, ver. Zy deelden den aardkloot in drie deelen

,

e; en te weten Europa , Africa en Afia , maai-
de: drie wiften van die deelen met zoo weinig
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Hoe ver-

re zy

pen.

Kaap de
Non .

waarom,
200 ge-

naamt.

de Zee- onkundig en kleinmoedig , dat voor het

vaart, en uitvinden van 't jiftrolabiumfa Graadboog
d
-°u

ten

oit
en 't Kompas, de hartvogtigfte onder hen

in volle zig ooit van de wal in volle zee dorften

zee bege- begeven ; maar waren gewoon het langs
ven - de zelve maar gaande te houden , en by

de minfte gevaren voor klippen of ftroo-

men , zig , zonder verder te gaan , weer
naar huis te begeven.

Het voorgebergte , of de uitftekende

hoek aan den voet van den berg Atlas ge-

langs' de legen (zoo het d'Ouden plagten te noemen)
wal dor- was een pQ ft.

; zoo gevaarlyk wegens zyn
°"ftroomen en droogten om aan te doen,
dat het de uiterfte paal was , tot welke
men in die tyden komen dorft, en boven
de zelve te ftevenen oordeelden de zee-:

kundigen, zelf van later tyd, de rukke-
loofle daad ter wereld , waarom zy dien
hoek ook met een baftaardnaam van kaap
de Non, oiCabo de Non , genoemt heb-
ben , om dat zy vaft ftelden , dat die zig
waagen dorft , om onbezonnen boven dien
hoek te loopen , noit weer te regte ko-
men of opdagen zou.

De eerfte, De eer van den fteven boven die paaien

,

die boven geftelt, by de Oude Wysgeeren of Land-
die paden Befchryvers eerft gezet , en ook landen

do
"" of lugtftreken , die de Ouden onbewoon-

zej.baar oordeelden, als bewoonbaar ontdekt
te hebben , is men, buiten alle tegenfpraak

,

aan die wakkerfte zeehelden, de Portu-
geezen, verfchuldigt.

Zy, in vergelyking zoo van die mag-
tige Opperheeren der wereld by de Ou-
den , als ook van veele hedendaagfche

en zig in
Vül"ften 5 maar een handje volks , dog van

volle zee een hooghartigen imborft , en van een
begeven , onteugelbare begeerte tot eere , met een

fchynbare hope tot winft verzelt , zy zeg
ik , waren de eerfte , die met een onbe-
denkelyke hartvogtigheid , en heldagtige

onderneming , die al 't gedenkwaardigfte

,

door de Ouden ter zee gedaan , zeer verre

te boven gaat, zonder eenige paaien , be-

vorens geftelt , aan te zien, of winden
en ftormen te vreezen , zig in volle zee

der

den
ften

len,

begeven hebben

zen

Een daad, die d'Oud-
heid verbaaft, en al die dryvers van zoo

waren de vele ongegronde gevoelens onder hen

,

Porrugee-een klaar en overtuigent berigt gegeven
zou hebben in al die giflïngen , waar over
Zy zoo velen reeds veroordeelt hadden.

Die gene ,. die zeen bevaren , ftormen
op de zelve bygewoont, de afgryflelyke

baaren en ten hemelftygende golven,met de
daar tegengeftelde naure en als yder oogen-
blik alles infwelgende afgronden , gezien,

en de menigvuldige gevaaren , die zig na
zoo veel ontdekking , nog dagelyks op-
doen , met aandagt overwogen hebben

,

moeten zidderen en yzen , wanneer zy
gedenken aan die zig eerft zoo verre , 't zy
langs , doch wel byzonder buiten de wal

,

daar op hebben durven begeven -, en moe-

ten bekennen, dat het een daad is , die

om zeer veel redenen die eerfte onderne-

mers weerdig maakt voor Mannen van een

onvergelykelykc moedigheid , uitnemend
beleid , en gadelooze begeerte om de we-
reld dienft te doen , geroemt en onder de
grootfte helden , die oit by de wereld iet

verdient hebben , geftelt te worden.
De eerfte die onder de vorften van Por-

Henrik"
tugal aanleiding daar toe gaf, en dit werk zoon

'

bevorderde , was Henrik , een van de zoo- vanjohan

nen van koning Johan de I. na zommige.^?- eer'

willen , de derde , en , na andere gevoelen , deraaT*'
de vierde zoon , een prins van groot be- van dit

leid, eennaukeurig uitvorfchervan alles, werk
en bezet met een ongemeene luft om iet

groots te ontdekken , en de tot nog toe
onbekende zeen de wereld bekendt , en
alzoo de naam der Portugeezen den gant-
fchen aardbodem over gedenkwaardig te

maaken , te meer daar toe aangelpoort
wordende , door overvliegende gerug-
ten , dat eenige Engelfche en Franfche
kooplieden door 't geweld van ftormen
op onbekende oevers van wilde enwoefte
menfehen, den duivel dienende, geflingert

,

en daar aangehouden waren 5 en by aldien

zyn magt zoo groot waar geweeft , als wel
de begeerte van zyn grootmoedige ziel

zich ver uitftrekte, hy zou zekerlyk on-
geloofelyke veroveringen , zoo op de
Mooren , als andere vyanden van dat ryk

,

gedaan hebben , daar hy nu zyn gedagten
moeft aftrekken , om dat Eduard , zyn
oudften broeder , en vervanger van zyn
vader Johan de- 1. zoodanige ondernemin-
gen veel eigener waren.

Hy , die grootmeefter van d'ordre van
Chriftus was ( een van de waardigfte rid-

derlyke Ordren in dat ryk, door een van
zyn voorvaderen Denys de J. de Bouwer
gebynaamt, ingeftelt, van welke hy groote
inkomften trok) vond beft geraden zyn
zinnen te ftellen op zoodanige onderne- 2^.^
mingen, als met zyn magt , en 'tvermo-^^
gen van zyne beurs, overeenquamen ; zaafc

oofdeelende , dat hy met geen zaak ter

wereld zig zoo aangenaam by God , be-
mint by de menfehen , en zich zelf nog
zyne Natie zoo beroemt by alle volken
maken zou , dan met het doorkruiflën der
onbekende zeen , en met het uitzenden

van vlooten naar zoodanige landen , van
welke de oudheid gelooft had , dat ze 'er

niet waren, en van welke de wyfte we-
reldkundigen van later eeuwen nog maar
pas voor de ontdekking plagten te fpre-

ken , als van een zaak , die ten uiterfte

befpottelyk , en zonder eenige grond was.

Dit fpeelde hem gedurig in de gedagten ,

en om hier te eer door te geraken, verzag

hy zig van de geleerdfte en ervarenfte

Luiden, zoo in de Wiskunde, als in de
kennis van de gelegenheid en ftrekkingen

der landen , om , zoo door hun , -ais door
yveri-
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yverige navorfching van alles , 't geen daar

toe dienen kon , op te ftygen tot een nette

en onderfcheide bevatting van die zaaken

,

die hy zich voorgeftelt had te onderne-

men.

m

Te kragtiger wiert hy hier tóe aange-

zet door eenen heiligen droom , waar in

hv vermaant wiert , zoo een heilige en

lofwaardige zaak niet langer uit te {tellen,

doet
Ontwaakt zynde ,

gaf hy ten eerften

e laft twee fchepen met allen haalt te ver-

pen vaardigen , en die van alles te verzien,
r ma- >

t geen tot een langdurige en gevaarlyke

reize noodig was.

't Bewint hier over gaf hy aan twee er-

varene Zeekundigen van dien tyd , met laft

om zoo ven-e , als hen zou mogelyk zyn

,

langs de kuil van Africa te zeilen, en by

ontdekking van nieuwe landen , met een

net berigt van de gelegenheid der zelve,

en van hunne volken, tot hem te keeren,

bekragtigende dit alles met groote belof-

ten , by aldien zy zig daar in yverig

queten.

Aan de eene zyde deed zich hier wel

zeer veel gevaar , en een langdurig onge-

mak op , maar aan de andere zyde zich

zelven de laft van zoo een grootmoedig

prins, en hun aangeboorne groothertig-

heid , en begeerte tot eer en een onfter-

felyke naam , met alle kragt voorftellende >

!iaT namen zy in 't jaar 141 o. die hacchelyke

o. uit- reize, met veel moedigheid en verwag-
;n- ting, aan.

Zy ftevenden dan langs de wal al Zui-

delyk aan , raakten boven het Atlantifch

voorgebergte , of Kaap de Non , en wel

tot 60 mylen daar boven , tot aan Kaap di

'O de Bojadoor, dat is, de omdrajende hoek,
ador (om dat hy zig boogswyze omdraait)

zynde den uitftekenden hoek vanCanarien,

aan de vafte wal , niet ver van 't eiland

Canarien ,
gelegen. Hier wierden zy

eenigzins geftuit en afgefchrikt om verder

op te zeilen , zoo door de vervaarlyke

ftroomen en ondiepten , als wel byzonder

door 't verre in zee en vooruitfteken van

dien hoek , weshalven zy weer naar huis

keerden, hunnen prins berigt van al 'tvoor-

gevallene op de reize gaven , en zeer wel
van hem beloont wierden.

Hoe groot nu die belooningen , en hoe
uitnement voordeelig die ontdekking was

,

zoo bekroop nogtans . niemant in 9 of
10 jaaren daar na de luft , om die reize

weer te ondernemen ; maar bleef dit werk
daar geheel by Heken , om de zelve ge-
varen , die dé eerfte Waaghalzen belet

hadden boven Kaap di Bojador te komen

,

te weten , om die kokende en als ziedende

ftroomen, die men daar verneemt.

Dit alles nochtans deed prins Henrik den
moed geenzins ontzinken , veel min van

Ii 't jaar 2yn eerfte ontwerp van verder ontdekking
i-o. afftaan , maar hy zond in 't jaar 1410.
Ui prins

weer een nieuwe en weivoorziene vloot Henrik

met drie zeer ervarene ftierlieden , ten een nieu"

einde die hem in zynklaare bevattingen,^ v
-

die hy door vafte en wiskundige redenen

,

en door de geftadige verzekering van an-

deren had , dat'er landen verder op boven
de Middellyn langs Africa lagen , meer en

meer mogten beveiligen.

De Zeekundigen , daar hy 't bewint
over deze tocht aan gaf, waren Jan Gon-

falvo , ïriftan Vas en Gillis Annius , de

eerfte van dien tyd, die het hart hadden

om zich zoo ver in de volle zee te bege-

ven , want die vorige hadden zich noit

buiten de wal durven waagen j maar voor
een grondregel op hun tocht gehouden,

dat hen voor al te bezorgen ftont , noit de

ival uit het gezigt te verliezen , zoo zy ftaat

wilden maken tot den hunnen weder te

keeren.

By deze tweede tocht nu ontdekten

zy , na henvaart en derwaart door veel

ftormen geflingert te zyn , verfcheide ei- Madera

landen , en onder de zelve Madera 'f o-een
toen 0nt~

t geen dekt.

zy aan de kroon van Portugal hegtten;

Dus geraakten zy voor d'eerfte maal en
byzonder Gillis Annius , na de ftroomen

in zee wel waargenomen , en veel droog-

tens gemyd te hebben , eindelyk boven
Kaap de Bojador , en zoo al voortzeilende Verder

by den uitftekenden hoek van SierraLiones, ?
n„'

L , . , , , ' king van
of t leeuwen gebergte , op de zyde van siërra

de Wefterzee van Africa , op 8 graaden Liones.

Noorden breedte van de Middellyn , en

360 mylen van Canariens uithoek , of
Cabo de Bojadoor , gelegen.

Na deze deftige onderneming dorft nie-

mant byna in 40 en meer jaaren verder

opzeilen , als dat ontrent ofwat voor die

tyd ook deCanarilche (of der ouden ge-DeCana-

lukkige) eilanden door eenige Biscajers en
<jen ontI

Navarroizen , onder 't beleid van een Frans dekt.

Edelman , Jan de Betancourt , ondekt zyn

,

die ze gedurende zyn leven zeer geruft als

koning bezeten, en na zyn dood aan zy-

nen Neve overgelaten heeft , die, tefwak
om de zelve te behouden , zyn regt aan
een Spaanzen Graaf verkogt heeft , waai

, door ze eindelyk aan de kroon van Spaan*

jen, daar ze nog onder ftaan, gekomen
zyn.

Op dat nu die begeerte tot nieuwe ont- Nieuw

dekkingen niet mogt verflauwen , heeft overliet
Henrik van Paus Martinus de V. verkregen , ontdek-

dat alles , 't geen de Portugeezen van Kaap kingen.

de Bojador af, tot inlndiea toe, ontdek-

ken zouden , met regt en buiten alle be-^a* Paus

twifting, tot de kroon van Portugal be- geezen
hooren zoude , 't geen naderhand ook door eerftrecht

andere Pauzen beveftigt isj maar die Pau- over de

zen toonden wel zeer vermetele dwaazen landen

,. * om de
en zeer onregtveerdig te zyn , met aan 0oft ont-

anderen iets, dat hen niet toequam i weg dekt, gaf,

te fchenken,

Hy was in der daad een godvrugtig en

L z groots
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Goede
hoeda-

Zyn
dood

grootmoedig prins , van een doordringent

verlland, van een onverzettelyk voorne-

van^prins
men om een Zaa^c

»
d*e ^ eenS ^S nutt'S

Hendrik. voor 't gemeen begrepen had, te onder-

nemen , en ongemeen mildadig in 't be-

loonen van die gene, die hy tot het uit-

voeren van zyn ondernemingen en ont-

werpen gebruikte , waar door hy zich by
al de Zeelieden zoo bemint maakte, dat

ze zyn gemeene fpreekwyze, die hem altyd

als in de mond bedorven was , de gave

van wel te dom , in de fchorzen der boo-

men op die nieuw ontdekte landen meed-
en , om alzoo , ware het mogelyk , zynen
naam, en gedagtenis, te vereeuwigen.

Eindelyk nogtans , na 67jaaren gekeft

,

veele kerken gelligt , en verfcheide lan-

den , door zynen onvermoeiden yver en
groot verfland , ontdekt te hebben , ftierf

die prins , overladen met eer , en bemint
by allen , die de uitflekende gaven van
zyne ziel wel kenden, in 'tjaar 1450.

Alfonfus ^yn "eef» Alfonfus deV. zoon van zyn
de V. ko- broeder Eduard I. volgde hem , na dat
ning vanhy 't bewind van zaaken in handen gekre-

"aat^op Sen ^acU zeer we^ °P dat
^*P
oor

5
en be-

't fpoor *l°ot •> fchoon door verfcheide zoo binnen-
van Hen- als buitenlandze moejelykheden en oorlo-
rik voort.

gen ^ belemmert , nogtans voor al het ont-
dekken van nieuwe landen te bezorgen

,

't geen hy ook met zoo veel yver ia 't werk
ftelde , dat onder zyne regering Cabo Verde
(by de Ouden het Arfinarifch voorgeberg-
te, of 't Promontorium Arfinarium) ontdekt
wierd , 't geen voor dien tyd , fchoon het

zooverre niet om de Zuid, als Sierra Lio-

fies , legt , de Portugeezen gantfeh niet

bekent was.

Ook de Op die zelve tyd zyn ook ontdekt de
Zoute ei- Cabo Verdifche of Zoute eilanden , by

vele de Hefperifche of Gorgadifche ge-

noemt , en ook by zommige voor de Ge-
lukkige eilanden der Ouden gehouden.

Daar en boven gingmen , onder Alfonfus

regering, met dit ontdekken van nieuwe
landen zoodanig voort, dat men nog 10

En^Cabograaden boven öierra Liones , tot Cabo de

St.Cathzrina, z\ graad Bezuiden de Linie
gelegen , {levende , en daar by de valfch-

heid der gevoelens van zoo veel oude Wys-
geeren en Landbelchryvers ontdekte, die

zoo ltyihoofdig en onverzettelyk ftaande

der'

n
Ou-

hielden
'
datde landen onder de Zona Tor-

denopen-"^ ( of verzengde lugtftreek ) gelegen,
baar ge- wegens de ondraaglyke hitte , die zy zich

verbeeldden , onbewoonbaar en gantfeh

niet te genaken waren , daar het tegen^-

deel nu daaglyks klaar ondervonden, en
met veel verwondering gezien word, hoe
die Groote Albellierder die landen, niet

tegenflaande die ongemeene hitte, die men
daar des daags heeft , het zy door gezette

regentyden , het zy door den ongemeenen
fierken dauw , die daar voor al 's nachts

valt, nogtans zeer vmgtbaar in 'tvoort-

Cabo
Verde
ontdekt.

landen.

de St. Ca
tharina.

Valfche

worden.

brengen van uitnemende boomen , vrugten
en andere gewaffen , tot onderhoud dier

talryke Ingezetenen , te maken.
Dus ontdekte men verfcheide eilanden , Guinea

en liet zich in, om met verfcheide onbe- ontdel!t-

kende volkeren , ook zelf met die van
Guinea , te handelen , en met'er tyd ook
veelen van hun tot kennis van den Wa-
ren God te brengen.
Men vond ook goed , om (zoozyvoor-

faven) de koopmanfehappen te beter te

onnen befchermen, en de vriendfehap met
die vreemdelingen en onbefchaafde men-
fchen in flant te houden , op eenige voor- Eenige
deelige plaatzen hier en daar vafligheden veilingen

en vellingen te bouwen j maar de ware daa r ge-

reden iszekerlykgeweefl, omeeril eeni-
bouwt-

gen voet in dat land te krygen , en met
'er tyd, met het geheele lyf , 'tzymet
of in weerwil van den Inlander, 'er in te

wringen
, gelyk zy meefl overal , daar

zy quamen
, ( hoewel altyd met die God-

vrugtige voorwending , dat zy daar qua-
men om het Ware Geloove voort te plan-
ten) volgens d'oude gronden der Tyriers ,
gedaan hebben , die wel quamen om den
handel , maar de landen , als zy konden

,

met eenen ook innamen.
Dit is, 't geen ten tyde van Alfonfus de

j han &
V. ontdekt is, latende in 'tjaar 1 f76. zyn II. ver-

ryk aan zyn vervanger Johdn de II. over, 'vanger

een prins , bezet met de zelve begeerte v
f

m
r *fom landen te ontdekken , en om na te v.

U'U

vorfchen, of men ook van de Atlantifchc
niet in de Ooflerzee zou konnen geraken , Zyne

zoo, om het Chriftelyk Geloofverder uit^S1 tot

te breiden , als om de fchatten , die Arabien ^dek-
en Indien zoo overvloedig geeft , uit de kingen in

eerfle hand in te handelen , en die alzoo 't Ooften.

met verwagting van ongemeene voordee-

len niet alleen weer naar Portugal te voe-
ren , maar dat ryk ook tot de eenige han-
delplaats van al die dierbare waaren , tot

nadeel van alle andere natiën te maken.
OndertufTchen maakte hy verfcheide

verbonden met deze en gene koninkskens
der reets ontdekte landen, en bezorgde, <,

dat , om die gevaarlyke en tot nog toe;*

^

zeer onzekere Tochten met meer zeker- nen, om

heid, en minder gevaar, te doen, verfcheide zich daar

ervaren Wiskundigen van die tyd zich uit- P
v
.

er

d

te

drukkelyk daar toe fielden, en hun werk "'

met veel yver 'er van maakten , om eenige

middelen uit te vinden, waar door zy ia

die woefle zeen, indien niet net, tenmin-

flen eenigzins zouden konnen weten , waar
zy waren, en hoe zy aanilevenden. Zoo
blind was men toen onder hen nog in dit

ftufc.

De Mannen, daar toe by herc geordon-

neert , waren Roderik en Jofeph , beide zyn
Geneeskundige, en buiten die zekere Mar-
tynusBohem, die zich de Regiomonte noe-

men het. Deze groote Mannen zyn het

,

die in 'tjaar 1482. het Aflrolabitm, tevo-

ren-
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vin-

te z»

in

ir

me

ibCa-

ren by alle Starkundigen alleen om de ver-

fcheide bewegingen der ftarren waar te

nemen en te kennen, gebruikt, na een

langduurige en rype overweging , endoor

een noit volprezen vond , tot een uitnement

gebruik , in de zeevaart , op een tocht

naar Guinea gedaan , overgebragt hebben.

Ook werden zy gehouden voor die ge-

nen , die allereerft niet min vernuftig de

I ;. k

het
Tafelen van de decïïnatie of afwyking der

t»A- zonne gemaakt hebben , by welke de zee-

abi- verftandigen heden gewoon zyn hun nette

'
tot breedte uit te rekenen, eendienft ennut-

dTen tigheid van zoo veel belang , dat gantfch

Tafe- Europa tot heden toe zich daar af bedient

,

'*& de en 't zelve niemant , dan Portugal alleen

,

f
e" dank te weten heeft } ook ware het te

wenfchen , dat men zedeit dien tyd een

middel had weten uit te vinden, om met

zoo veel vaftigheid zyn nette lengte te

konnen weten, als die neerftige landaard

ons gelegenheid gegeven heeft , om de

nette breedte onfeilbaar uit te rekenen.

Een zaak by velen wel ondernomen , doch

by niemant zoo klaar ontdekt, dat men
'er zich van bedienen kan.

Deze vörft dan zont zeker Edelman

,

ont- \Jacob Canus , op eigen verzoek , als zee-

voogd over een vloot uit, die ver boven

de landen, onder Alfonfus deV. ontdekt,

ftevenende , tot aan de mond der fware

riviere Zaïre, zeer verre in de openbare

zee uitwaterende , 'm 't koninkryk van

Congo, ofManicongo, gekomen is, al-

waar hy een van de iteene zuilen , ten dien

einde van hem uitdrukkelyk medegeno-

men ,
gezet heeft , op welke hy , buiten

het daar op diepuitgewerkt H. Kruis , en

de wapenen des konings van Portugal , ook

;eerile nog met Latynfche en Portugeekhe let-

cbydeters, des zelfs naam, als onder wiens re-
3USee* gering: dit land ontdekt , -en die van den
M OÜ" ^ ^ • -t

"

,
t>

Zeevoogt , die de ontdekking eerft ge-

daan had , heeft laten uithakken.

Ditvenigt hebbende, zeilde hy verder

de rivier op , ontdekte daar geheele troe-

pen Aan dien landaard , hier en daar fwer-

vende , doch vond de zelve veel zagter

en beter, dan de vorige, te behandelen,

bragt'er verfcheide uit Congo in Portugal

,

tot groote blydfchap van zynen koning

,

en voerde hen, nadat ze zeer wel gehan-

delt waren, volgens zyn belofte, weer
-tpt behouden in hun land. Hierby niet be-
C

va ru^eiK^e
J ^eP ^7 i*°g ^0° mylen boven

-
Ca „

dat ryk , en ftelde daar twee zuilen , van

a Jant de zelve gedaante als de vorige , keerde
[a-.twee toen weer na Congo, wiertvan dien ko-
Mn

' rang ongemeen wel ontfangen , en had
(zoo men zegt) het geluk van , door

iTa den eenige redeneringen over de zaaken van
C0:°S Godsdienft , dien koning , en door den zel-
™

re

°n
"ven ookveelevan zyn Edelen enGrooten

>ntn- zoo verre te brengen, dat zy een uitfte-

jer kende zugt en genegenheid voor den Chri-

flelyken Godsdienft toonden, 't geen hy
nader, by vriendelyk affcheid aan Canus ,

en 't zenden van verfcheide jonge Edelin-

gen , onder opzigt van eenen Zacuta , die

'er bevorens nog eens geweeft was , met
verzoek van hen in de gronden van den
Chriftelyken Godsdienft te doen onderrig-

ten , betoonde , voegende daar by veel

fraje gdchenken van ivoir, en kleederen

uit batten van boomen gemaakt.

Dus quam Canus by zynen koning , Congo-

wiert met ongemeene blydfchap ontfan- fche EdeT

gen , en Zacuta nevens die jonge Edellie-
p
n
rt

naa
i

den wierden gedoopt, en by de te rug- en jaar*

reize der nieuwe Gechriftende, drie Do- Gedoopt

minkanen mede derwaarts gezonden , om in 't jaar

de zaaken des Geloofs met meer vrugt l^ 1 '

te konnen voortzetten j 't geen van zul-

ken uitwerking was, dat in 't jaar 1491.
eerft 'skoninks oom, met een zyner zoo-
nen

,
gedoopt , en door hem zoo grooten

yver in 't behartigen van den Godsdienft BeneVens'
betoont wiert, dat hy, tenware de Por- verfchei-

tugeezen zelf het belet hadden , eenige de Grao-

jongens , ontrent de plaats daar dienft ge- ten-

daan wiert, wat razende , niet tegenftaande

het zoonen van Edelen waren , zou hebben
doendoodenj 't geen een klaar denkbeeld
geeft , hoe verre de kennis van dien Heer
gegaan heeft , en dat hy van de zaaken
zelf nog 't regte begrip niet moet gehad
hebben.

Ja 't ging met dit voortzetten van 't ge- Koning;„

loof zoo ver, dat korten tyd daar na dek°ningin

koning , de koningin , en de oudfte prins
en

.

c

Jqc,
en erfgenaam des ryks , net^ens veel Groo- ^oopt.

ten , gedoopt wierden > maar zoo ras zy
Gechriftent , en in de Kerke ingelyft wa-
ren , en men hen de wetten , die een regt

Chriften dient na te komen , voorfchreef

,

viel de koning , en veel anderen met hem,
zoo gemakkelyk af, als zy'er aangeko-

men waren. De oudfte prins bleef wel
ftantvaftig , in weerwil van al zyne be-

nyders , die hem , ten voordeele van zyn
broeder, zogten den voet te ligten j maar
't was onmogelyk een landaard , zoo op
hun vermakelykheden , driften, veelwy-
very , en andere by de Chriftelyke Wet
verbodene dingen

,
gezet, te doen beflui-

ten die alle zoo eensklaps te verlaten 5

waar toe de vrouwen en byzitten , hun
rol by 't aanhouden van zulk eenen Gods-
dienft t'eenemaal uitgefpeelt ziende , al

hun vermogen met een zeer goeden uitflag

hebben in 't werk geftelt.

Verfcheide andere vorften gingen ook,
meer uitwereldze inzigtenvan eigen be-

lang, dan met een opregte meening , ver-

bonden met koning Johan de II. aan ; doch
ziende daar by hun oogwit niet te berei-

ken, lieten alles weer varen, zonder aan

hun beloften te gedenken ; al te zamen
zaaken , die meer gedient hebben , om de

tong der alles hoog opgevende Roomze
L ; Pric-
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Priefters gaande en levendig te maken

,

dandat'er iets wezentlyks , ofvan belang,

in geweeft is.

_ Deze beginzelen nogtans van zoo ge-

ontdek- lukkige ontdekkingen, door gantfch Eu-

kingen .ropa van d'eene na d'andere plaats over-

maken vliegende , bragten den naam der Porto-
de Poitu-

geezen een v0]fc van zoo Weinig vermo-
geezen ° '

, . „ \ a
door Eu-gen » en dat m Europa zoo weinig lands,

ropa be- in vergelyking van anderen , bezat , in

rugt- zulken verwondering , dat het , volgens

hunne verdienften , en zeekunde hoog by

allen geroemt , en verre boven alle groote

Mannen onder de Feniciers en Grieken

,

verheven wiert.

c . De groote GhrifloffelCohmhis , vanan-

bus bier dere Colonus genaamt , een Genuees van

door op- geboorte , doch in Portugal getrouwt

,

gewekt, een man van groote onderneming , en

fchoon maar een vifïchers zoon van 't dorp

Arbizolo, van veel ervarenheid , hierdoor

niet weinig opgewekt , en zoo door ftarre-

kundige , als andere klare bewyzen , op
't eiland Madera, uit de fchriftenvan ze-

ker fchipper, Alfonfo Sanchez de Huelva ge-

naamt (die door een ftorm uit den Ooften
op America verviel,weer op Madera quam,
en daar in zyn huis ftierf) ontdekt , zeer

ilerk verzekert , dat 'er om de Weit ook
landen, te voren noit ontdekt, moeften
leggen } geeft zich eerft by den Raad van

Hy geeft Genua , en daar na by den koning Johan

die van de II. aan, en raad hem met al zyn ver-

Genua , mogen zyn voornemen , om dit nader te

en by Jo- ontdekken , behulpzaam te zyn. Koning
han de II.

j /Jan
} fct yoorftel , als befpottelyk en

geefs aan.
ongegrond , afwyzende, geeft hy zich in

't jaar 1486. by Ferdinand , koning van
Caftilien , aan , word daar in 't eerft ook
van de hand gewezen 5 maar , na 7 jaaren

Ontdekt lang alle fpyt verbeten te hebben, bragt

veel lan-hy het door goede vrienden en aanhouden

^yamt
zo° verre

'
^at ny *n '

l Jaar I402, ^en 3

in 't jaar'
Augufti met drie fchepen op 's konings
koiten zee koos , en veel landen om de
Welt, tot groote blydfehap van Ferdinand

,

den 1 1 Oótober ontdekte.

Hier over rees geen kleine jaloezy , en
Jaloezy geen minder verwydering , tuflehen de

ning Jo-
koningen Johan de II. en Ferdinand, zoo

han de II. verre , dat het tot eenen openbaren oor-
hier over.

J g zou uitgeberften zyn , ten ware de
zaaken van Ferdinand door een verbond

,

met Carel, koning van Vrankryk, zoo-

Door be- danig verbetert waren , dat koning Johan
midde- geraden vond nevens Ferdinand, de zaake
Lng van

in gdchil aan Paus Alexander de VI. te

kxander
verblvven > die ' na ryp onderzoek , goed-

de VI. vend den aardkloot , na dat hy boven de
weggeno-Cabo Verdifche eilanden tot ontrent de
men

- 340 mylen een rond van de Noorder- tot

de Zuiderpool getrokken had, in tweën
te verdeelen, en van die twee deelen al-

les, 'cgeen na 'tOoftcn ontdekt wiert,

den koning van Portugal , en , dat na

1491.

't Weften , den koning van Spanjen , toe

tewyzen, waardoor dat gefchilvoor die

tyd beilift wierd.

Zedert dien tyd gingen de ontdekkin-

gen der Portugeezen om d'Ooft ( terwyl

Columbus voor Spaanjen mede zynen gang
ging) niet minder dan te voren voort.

Want koning Johan , zich vaft inbeelden-

de , dat hy , langs de kuil van Africa voort-

gaande , zekerlyk eenige landen , die hem
nader toegang tot Ooitindiën geven kon-

den , zou moeten vinden , had , na ver-

fcheide andere gebruikt te hebben , het

geluk, dat een van zyn fchepen, waarop
Bartholomeus Dias , een dapper en ftand-

vaftigman, 't bewind had , ontrent ingf^
tjaar 1493. (of zoo andere willen I4öö.

ran?a
r

en 1487. een hoek of kaap ontdekte, zoo ontdekt

groot , dat men noit diergelyke gezien pntrent

had : alzoo hy aan de Weftzyde meer dan
J

J
aat

600 , en aan de Ooftzyde meer dan 800

mylen in de lengte beflaat. Daar zyn'er

die een anderen Portugees wel 60 jaaren

eer de roem hier af toefchryven j doch zy

komt alleen dezen Dias toe, hoewel hy

de kaap niet in 't jaar i4fo. gelyk Jarri-

cus zegt j maai- eerft op de voornoemde

tyd , ontdekte.

Die groote Man was de eerfte, die,

na 't uititaan van ongemeene fware ftor-

men , hacchelyke worftelingen met de al-

daar bulderende winden , kokende ftroo-

men, hemelhooge golven, en byzonder

na 't geduldig verdragen van zyn geftadig

tegenmorrende reisgezellen , ten laatlten

boven de Kaap de Goede Hope zeilde

,

haar daarom den naam van Cabo di 'tor-

mentos, of den ftormhoek gaf, enbydie
Tocht 300 of 3 fo mylen boven de zuilen

van Lanus ftevende , komende aan een

eiland , 't geen hy 't eiland van 't H. Kruis

noemde , wegens een kruis , dat op een

der zuilen, daar by hem opgeregt, ge-

ftelt wiert.

By dezen Tocht nu al 16 maanden ver-

loopen , en veel voorraad verteert zynde ,

was hy genoodzaakt de ftevensweer naar

Portugal te wenden, alwaar hy den ko-

ning verflag van zaaken , en een befchry-

ving deede van de gevaren , by hem ontrent

dien hoek uitgeftaan, dien hy daarom den
ftormhoek genoemt had ; de koning,

over deze ontdekIcing verblyd , en zich

vaftelyk vleijende met de hoope van door

dit middel tot zyn oogwit , en de ontdek-

king van Ooftindiën , te geraken , vond
met veel reden goed , dien naam te ver- Door Jo-

anderen , en dien veruitftekenden hoek , han de II.

in zyne taal , Cabo de Boa Efperanca , ofz°°m
^'

't Hoofd der Goede Hope , te noemen

,

welken naam hy ook zedert, tot heden,

toe, behouden heeft.

Koning Johan dan hier by niet beruften-

de, maarverftaande, datalledekoftelyke

waaren , die uit Indien en Arabien qua-

men,
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iing irien, meeft door de Mohhammedanen

,

>n en Joden , voor een geringe prys opge-

1 kogt , en door de golf van Perfien in Sy-

,
ömrien, of door 'tRoode meir naar Suez,

r een en met de Cafilas, ofKaravaanen , verder

:re naar Alexandryen, en van beide die lan-

)oft
den met een ongemeene winft na alle an-

;n "tedere ryken en landfchappen gevoert wier-

ken. den, oordeelde, dat hy dien voordeeligen

handel , door alle bedenkelyke middelen

in zynryk behoorde over te brengen, en

alzoo te gelyk , de vyanden zyns Geloofs

van die uitnemende winften beroovende

,

' een weg te zoeken, om het Ware Ge-

loof, ter plaatze daar 't noit geweeft was

,

in te voeren , en , daar het te voren wel

geweeft , doch door de tyd en de bedorve

eeuwen zeer verbaftert was, tot zyn oude

zuiverheid te brengen.

Voornamentlyk was zyn oog op de lan-

den van den keizer der Abyffinen gevallen

,

van welken hy al overlang vernomen had

,

dat hy Chriftus kende , en volgens de wyze
van zyn land eerbiedig diende 5 maar dat

hy ondertuflchen ook in veele deelen van

de Leere der Roomfche Kerke verfchilde.

Zyn voornemen was dan om te zien

,

of hy dien vorft met de Roomfche Kerk
niet vereenigen, en door zyn wyduitge-

ftrekt beltier, en hulpe, niet een nader

toegang tot de Indifche koningen , enden
handel met de zelve, vinden kon.

Hier toe heeft hy verfcheide Mannen

^
ar
gebruikt > doch heeft de eerfte , door on-

ie kunde in de daar toe vereifchte taaien, en
ïen de moejelykheid van die onderneming,

afgefchrikt , onverrigter zaake van Jeru-

filem weer t'huis gekregen.

Eindelyk nogtans vond hy onder zyn

er
eigen volk twee bequame Mannen, zeer

ilaan ervaren in d'Arabifche taal , te weten,
ifon- Pieter Covillaan en Alfonfm

F
'aiva , welke

liva.^y berrie s om malkanderen in allen dee-

len, totuitvorfchingvandezaaken, hem
aanbevolen , te helpen , en , des noods

,

ide-

ook malkanderen daar in te vervangen.

De reden nu
zónd, was.

, waarom hy hen henen

om, by hunne reize door

Egypten, en 't land der Abyffinen, en

van daar over 'tRoode men', na te vor-

fchen , of men van daar niet in de groote

en openbaare zee , en zóo vorder niet al-

leen aan Cabo di Boa Efperan$a , maar by-

zonder , of men van daar ook niet gemak-
kelyker in Ooftindiën komen kon.

Met die laft vertrokken die twee Man-
nen naar Alexandryen , van daar als koop-
lieden gekleed, naar Cairo, en quamen,
na verfcheide fteden gezien te hebben,
eindelyk te Aden , een ftadt op den hoek
van 't Roode meir , of even binnen de
zelve

,
gelegen , en zeer bekent.

Daar fcheiden zy , na de gefchenken
gedeelt te hebben , van een , met voorne-
men en verfprek , dat Paiva naar Abyffi-

nien, en Covillaan naar Indien, de reize

voortzetten , en de een den anderen op
een beftemde tyd te Memfis , of Cairo

,

weer vinden zou.

Paiva quam, eer hy de hoofdftadt derp
aiv

..

Abyffinen , of daar de koning zyn Hofkomt te

houd, naderen kon, te fterven j maarfterven,

een geheel anderen uitflag had de reize van
Covillaan. Hy quam zeer gelukkig decovülaau
eerfte in Indien , zag daar veele fteden en geraakt

havens , nam op alles een nette opmerking , geM;kig

nielt ook daarvan een dagregiiter , enj
n(jjën>

teekende ( 't geen 't befte van allen was

}

de voornaamfte fteden en zeehavens, by-
zonder die van Goa, Calicut , Coets|ien

en andere, zeer fraai, in hun nette leg-

ging en ftrekking , in een Zeekaart af,

cue hem koning Johan ten dien einde mede
gegeven had.

Hier van daan keerde hy , langs de Zyne vet-

Golf van Perfien , en de Arabifche kuft, rigtingen,

weer naar Africa, ftevende boven den uit- en °Iit
-

ftekenden hoek , in 't gemeen Cabo de Gu- ]v
ardafu genaamt

,
quam d 'allereerfte vandaar.

de Portugeezen te Mozambique , (nazom-
miger onzekere gedagten met Salmafias ,ü.y zi6t

by de Ouden Prafum promontorium ge-^j
ereerft

naamt , hoewel andere kaap de Goede q^Me-
Hope daar voor houden ) 't geen hy ne- imdê , en
vens Meiinde , Quiloa , (dat Fojfws voor andere

't Prafum promontorium houd) en andere |?
nc^en

ryken, daar ontrent gelegen, naukeuiïg onyent;
afteekende } vervolgde zyn reize tot Zofa-
la, daar hy, zoo door verfcheide zeekun-
digen, als door andere klare merkteeke-
nen , ten deele uit de gelykheid van de
verw en het hair der inwoonders aldaar,

vernam , dat dit land aan dat van Cabo de

Boa Efperanca vaft, en alzoo een middel
uitgevonden was , om langs het zelve ger
makkelyk in Indien te geraken.

Dit alles tot zyn genoegen uitgevorft,

en ontdekt hebbende , begaf hy zich weer
naar Memphis of Cairo , op de beftemde
tyd , maai- hoorde daar , tot zyn droef-

heid , dat Paiva in 't begin van zyn reize

overleden was.

Niet tegenftaande hem dit geweldig
verfloeg , en hy groot verlangen na zyn
vaderland had , beiloot hy nogtans, zich

den laft van koning Johan , en zyn bran-

dende begeerte, om nader kennis van de
Abyffinifche'zaaken te krygen , te binnen
brengende , ook de reizederwaarts te on-
dernemen.

Voor zyn vertrek evenwel gaf hy ko-
Zen(j zyn

ning Johan by gefchrifte kennis van de Afteeke-

dood van Paiva , en van al zyne ontdek- ningen

kingen, zoo in Indien, als van de ryken na
.
Portu"

in de Oofterzee tot Zofala toe, gedaan,
ga '

zond zyne afteekeningeo over , en voegde

daar by , dat hy befloten had naar Abys-

linien te gaan , en , na verrigting van

zaaken , den koning zelf in perfoon van

alles verflae te komen doen,

De
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Blydfchap De koning deze nieuwe tydingen , en
van ko- voor al die kaart van Covillaan door eenige
ning J°- Kooplieden uit Portugal , dieopMempnis

't zelve, handelden , bekomen hebbende , beeldde

zich in nu ten naaften by ten einde van

zyn groote voornemens , en tot zyn oog-

merk, geraakt te zyn.

Hyfliepdan hier niet op, maarbefloot

_. vaftelyk de begonne tochten ter zee op

tot

e

°uft
e
nieuws, en met een moedigheid, die nu

.zenden op vafte gronden fteunde , te hervatten

,

van een en , zonder aanzien van alle gevaaren en
nieuwe onfc ften , de fchepen daar toe te doen

fte] ti
klaar maken.

Ondertuflchen hoorde men niet van

Covillaan , of zyn wedervaren in Abyfïï-

nien, die in 't eerft van zyn aankomft by

Keyzer Alexander , de vyfde voor Serja

Dengil , zeer wel ontfangen , maar die

vorft niet lang daar na fchielyk overleden

zynde , van Nahu , zyn broeder en opvol-

Covillaanger in 'tryk, qualyk gehandelt, en ge-

voor vangen gehouden wiert , zoodanig , dat
dood ge-

foy zéif geen gelegenheid krygen kon

,

houden. om '
t allerminile naar Portugal te fchry-

ven } 't geen ook by veelen zyn dood deed

vaft ftellen j hoewel hen daar na anders

bleek,

jv , , In dezen ftaat nu waren de zaaken in

vanjohan'tjaar 149?- op 't einde van de beftiering

de II. in van koning Johan de II. en dusverre was
't jaar men gekomen met het ontdekken van on-
,49J' bekende landen , en in 't byzonder van

Ooftindiën, wanneer hy, meenende een

aanzienlyke vloot derwaart te zenden, tot

groote droefheid van velen , zelfs van zy-

nen Neve ,
prins Emanuel, by hem als

erfgenaam des ryks , zedert de dood van
zynen zoon Alfonfus , verklaart, quam te

fterven.

- Emanu'èl in 't jaar 1495* . op den ryks-

vc^ome- zete^ geftegen,ftelde ten eerften zyn zinnen

mens van op de voortzetting en bevordering der In-
Emanuél, difche zaaken , en nam , niet tegenftaande
in 't zelve je meefte van zynen raad , om zeer ge-
l
aar

' wigtige redenen , hem daar van afrieden,

onverzettelyk voor , vier fchepen naar

IfcheVn"
Ooftindiën te zenden.

imrOoft-- Over deze fchepen ftelde hyverfcheide

indien. Hoofden, over 'teerfte, St.Gabriel ge-

naamt , Pieter. Alanker , die mede boven
Cabo di Boa EJperanca gezeik , en alzoo

redelyke kennis van zaaken had.

Over het tweede, St. Rapbael, ftelde

hy Paulus Gama, broeder van Vafco Gama ,

over het derde, Berri, Nicolaas Celius,

en over 't vierde , zynde maar een voor-

raadfehip, Gonfalvus Nonius.

Zeer weinig volk zond hy met de zelve

,

en ten uiterfte niet boven de 160 man in

alles , vermits zy , niet zoo zeer om landen

te winnen , als wel om die voor eerft nader

te ontdekken
,
gezonden wierden.

Geeft
^

• Het opperbewind over deze vloot gaf

beduid" ^ aan den voornoemden Vafco Gama ,

een wakker , verftandig en kloekmoedig aan

Edelman , van een ongemeene getrouw- Va,
"

c<>

heid voor zynen vorft, in het ftantvaftig
Gam''

uitvoeren en voortzetten van dingen , die

hy wift dat tot uitbreiding van den roem
zynskonings konden dienen ; hem Paulus
Gama , zynen broeder , tot tweede in
't bewind toevoegende.

Aan dezen Vafcus Gama nu gaf hy , be- .

nevens verfcheide brieven aan Indilche en k^hy c£
andere koningen , ook de kaait van Co- villaans

villaan , als een wegwyzer , en voorfchrift , 2eel««t

mede , om zich , op die groote en gevaar- ^ï
lyke reize , te zyner tyd daar van te dienen.
Gama dan met deze vloot den 9 Julii

1497. zee gekozen hebbende , een tyd
zeer qualyk tot het ondernemen van die
reize (na de gedagten der Portugeezen,
doch zeer wel , na myne gedagten ) be-
raamt , loopt de Canarize en Zoute eilan-

den voorby , giert wegens gebrek van
water in zekere baai , den inham van St.

Heleen genaamt , aan , en komt , na 't uit-

ftaan van iware ftormen ter zee , en oproer
van zyn volk , die hem tot de te rugi eize ,
zelf ( zoo zyn broeder hem te kennnen
gaf) met zamenfwering tegen zyn leven ,
dwingen wilden, eindelyk op den 2often

November voor , en den zyften boven Cabo
de Boa Efperanca.

Nogtans eer hy zoo verre geraakte,

was hy genootzaakt , om alle moeite bin-

nen boord te ftillen , en de quade aan-

flagen van zyn vyanden te verydelen , de
,
ftuurlieden in de boejen te zetten , en op
zyn fchip het ftuurampt zelf waar te ne-

men.
Vandaar zeilde hy voort, ontdekte de

waterplaats vanSt. Blafius, zag volk aan Je^An
ftrand , zond daar op eenige luiden aan by hem

land om te ruilebuiten ; van daar voort- ontdekt

zeilende zag hy een land , dat hy na den
dag, by welke 't zig opdeed, terra de Nata{
noemde , gaf aan verfcheide rivieren , als

Rio dos Reyes ( daar hy in Januarii 1498.
quam ) en Rio dos bonos Sinales ( zynde de
rivieren der koningen en der goede teeke-

nen ) haare namen , na de dagen , of ont-

moetingen , by welke zy die eerft zagen.v

Dus ven-e gevordert , was hy de eerlte ,

die verre boven de palen , daar het Bar-
holomeus Diaz gelaten had , zeilde. Hy
beeldde zich nu vaft in , dat hy op den
regtenweg naar Indien was , dat ook het

berigt , 't geen hy by die laatfte rivier,

wegens fchepen van de zelve groote, daar

aangeland , van Ferdinandus Martinus by
zyne vertolking van verfcheide redenen der

Inlanderen aldaar uit het Arabifch , kreeg

,

hem een overtuigent bewys daar van gaf,

om welke reden hy die rivier den naam
van de rivier der goede teekenen gegeven

had, daar hy ook een zuil, waar in ko-

ning Emanuels wapen uitgehouwen was,

op 't ftrand heeft opgerigt.

Na
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Na hier en daar eenige doodfchuldigen

aan land gezet te hebben, en om die ge-

weften , en 't aanmerkenswaardige daar

van nader te ontdekken, en mede wegens

ziekten van zyn volk , aldaar by na een

. Mo. maand gebleven te zyn , zeilde hy van

bike. daar al verder op , tot dat hy Mozambike
bereikte, daar hy den i

ften Maart 1498.

aanquam , en bevond dat dit eiland onder

den koning van 't Quiloa ftont , die het

door eenen Sjeich , of overften , in zyn

naam beftieren liet.

r hy Hy wiert daar in 't eerfte zeer wel ont-

: wel fangen , vond daar Arabiers , die zeer goede
angen Stuurlieden , en in 't gebruik van 't Com-

pas,Kaart,Quadranten, en alles wat diende

tot het net bezeilen ,
plaatzen, en leggen

van geweften in hun regten afftand van de

Linie , als ook in 't naukeurig waarnemen

van den loop en verfcheide keeren der

zonne , niet min , dan de Portugeezen zelf,

ervaaren waren, zoodanig dat Gama van

hen ook 't eerfte berigt wegens den netten

afftand van Calicoet kreeg.

De Mozambikers , deze vreemde gaften

voor Mohhammedanen aanziende , waren
hen in 't eerft , ook zelf in zoo verre te

wil , dat zy hen voor geld twee bequame
ftuurluiden beitelden , ten einde die hen
op den weg naar Calicut voor lootzen die-

nen zouden ; maar zoo ras zy , aan ver-

fcheide beelden, en andere uiterlykheden

'm hun dienft , als ook by eenige onderlinge

redeneringen over den Abyffinifchen Gods-
dienft, merkten , dat zy Chriftenen waren

,

ftelden zy allerlei middelen in 't werk

,

om hen, met al het hunne , te verderven.

:dekt Dit voorgenomen verraad was zoo ge-
' ver- heim niet , of Gama kreeg door een van
i die twee ftuurluiden'er kennis af. De an-

dere , zynde een medepligtige in dit ver-

raad , en zynes fchuks niet dan te veel be-

wuft , oordeelde beft op de zekerfte wyze
te ontvlieden ; 't geen hy juift op een tyd

deed , in welke een ander ftuurman , voor
eenig gevaar , hem aan land dreigende,

bedugt, tot Gama quam overloopen.

iiver-
' Van hier naar Quiloa verzeilende , doch

: naar dat niet konnende bereiken
,
geraakte hy

' loaen eindelyk in de haven van Mombaza.

a
Aldaar zond hy ook eenige doodfchul-

digen aan land, kreeg 't gezicht van eenige

fpeceryen , over welker handel de ko-

ning met hem in verbond wilde treden

,

ten einde hy zyn reize naar Indien, ver-

mits hy nu veel dingen aldaar krygen kon-
de , ftaken , en maar weer naar huis keeren

zou -, maar Gama , niet genegen zich daar

la me-m te ^aten » ontdekte ook hier tydelyk

kont- een nieuw verraad , van den koning van
k- Mombaza , tegen hem en Zyne fchepen

gefmeed , weshalven hy van daar naar Me-

yi[e jjt
linde verzeilde, veroverde ondertuflehen

ia Me- een vaartuig , waar op hy een zeer bequaam
ir. :. en ervaren zeeman vond , van welken hy

ï. D E E I.

ook zeer veel licht in 't bevorderen van
zyne reize naar Indien kreeg.

Voor Meiinde op Paafchdag des jaars T
1498. gekomen, wiert hy door den zoon „^dien
des konings uit naam van dien vorft zeer vorft in

wel ontfangen , zoodanig , dat hy een verbond,

verbond met den zelven maakte.

Hy liet Gama aan boord door zyn zoon
bezoeken , en hem weer aan land verzoe-

ken, 't geen Gama om gewigtige redenen

affloeg j maar het daar weder eenige lui-

den aan land , en beloofde ondertuflehen

dien prins , wanneer hy weer uit Indien

quam , zyn land en haven te zullen aan-

gieten.

Voor zyn vertrek kreeg hy van hem
een zeer ervaaren ftuurman mede op reis

,

en begaf zig , na veel onderlinge pligt-

plegingen, in de maand April van daar,

met zoodanigen voorfpoed , dat hy ontrent

een maand daar na 't hooge land van Ca-
licoet ontdekte , en zeer vérblyd kort daar

aan , na een reize van elf maanden , of
daar ontrent, 'tanker wierp.

Voor deze beroemde zeehaven , op de Komt in

Malabaarfche kuft gelegen
, quam Gama , May van

na zeer veel wederweerdigheden,in 't einde
'

l J a*r

van de maand Mey des jaars 1498. door
voor' Ca-

een onderneming zoo gelukkig , en zoo ïkoet.

groot , dat men bekennen moet , dat hem
alleen de eer van de ontdekking van Ooft-
indiën ter zee toekomt , en dat Ze allé

vorige ontdekkingen zeer verre te boven
gaat.

Indien men Plinius , in 't berigt , dat hy
ons in 't vin. boek en Ö7 hoofddeel van
zyne GeichiedenüTen der Nature geeft,

gelooven mag , zoo zien wy wel , dat 'er

eenige fchepen, van de Straat van Gibral-

tar tot aan hetRoode meir, en van daar

ook wel tot gemelde Straat, en verder , ge-

loopen zyn ; doch , als men dit navorfcht

,

zal men bevinden , dat die reizen noit

uitdrukkelyk ondernomen ; maai- dat (zoo

't al waar was ) die fchepen by buitenge-

meeneftormen, door winden enftroomert

vervoert , tegen wil en dank , aldaar Ver-

vallen zullen zyn.

En hoewel het een oriwederiprekelyké Onder-

waarheid is, dat meer landen zoo byge- fc1^
val ontdekt zyn, is 't ook niet minwaar, j"

c ™
dat het een grooter en gedenkwaardiger dekkin-

heldenftuk is, zoo gevaarlyke reizen uitêen van

eigen beweging , en met een .voornemen 1
e ~

R
van , by aanmerkenswaardige ontdekkirt- dje van

gen , iet groots uit tevoerèn , dan by ge- Gama.

val op deze of gene kuften, niet zonder

de uiterfte vreeze, tegen wil en dank te

vervallen ; welk onderfcheid by my zoo

groot is, alstuflthen een, die over 't ge-

weld der winden en baaren kloekmoedig

zegepraalt , en tuflehen een, die, vol vreeze

en doodelyken angft, onder haar geweld

I befwykt, en de vervoering der zelve inde
1

uiterfte onzekerheid opvolgen moet.

M Maat,
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Gama
gaat te

land na

den kei-

zer van

Calicut,

Maar , dit vorige al toegeftaan zynde

,

blyft 'er nog dit onderfcheid overig, dat

geen ontdekkingen, hoe verre zy ook , of
uit eigen beweging , ofby geval, gingen,

zich oit of oit tot dus verre uitftrekten ;

en dat het derhalven Vasco Gama is , die

een onfterfelyke eer en lof by de nakome-

lingen daar by verdient , en de Portuge-

fche natie een luifter en roem heeft toe-

gebragt , die hen , boven alle volken , als

de eerfte ontdekkers van het Ooften , al-

toos zal doen uitileken.

Gama nu aldus niet ver van Calicoet ten

anker leggende, beiluit, na op alles goede

ordre ( or hy quam te blyven ) geftelt te

hebben, met 10 a liman te land naden

Keizer , ofZamoryn , te gaan , van wel-

ken hy reeds door eenige van zyn volk

,

voor af te lande gezonden , verftaan had

,

dat hy zich niet te Calicoet, maar in een

ander klein plaatsje , ter dier tyd ophielt.

De Richter des lands , de Coetewaal by

de Inlanders genaamt ,
geleide hem op

dien tocht, bragt hem voor den keizer,

te dier tyd een van de magtigfte en be-

roemfte vorften van Indien , en wiert van

des -zelfs Hovelingen zeer minnelyk ont-

fangen , daar hy dien vorft ongemeen
koftelyk uitgcdoft vond.

Voor den keizer nu verfchenen , en van

hem na de reden van zyn komft gevraagt

,

deed hy hem , in 't byzyn van eenige zy-

ner Raaden en Hovelingen opening van

zaaken, en gaf hem te kennen , dat Ema-
nuëly koning van Portugal , een van de

grootfte en grootmoedigite vorften van

Europa, door den wydberoemden naam
van den keizer van Calicoet , de wyde uit-

geftrektheid en heerlykheid van zyne lan-

den , en wel byzonder door de wydberugte
grootmoedigheid van zyn ziel en vorlte-

lyke deugden , met een uitnemende liefde

tot hem ontfteken, en te rade geworden
was , hem (Gama) aan den zelven afte zen-

den, om met zoo grooten vorft een verbond

aan te gaan , en een vriendichap op te rig-

ten , waar van beider onderdanen met 'er

tyd de gewenfehte vrugten mogten ge-

nieten.

Dit eerfte voorftel, 't geen den keizer

zeer aangenaam was , en by hem met ge-

negenheid (zoo 't voor eerftfeheen) aan-

genomen wiert , was oorzaak, datdePor-
tugeezen weinig dagen daar aan een plaats

,

of huis , te land aangewezen wiert , waar
in zy zich voor eerit zouden konnen ont-

Dien hy , houden j maar wanneer, by 't tweede
om de ge- gehoor voor den keizer , de brieven en
tmge ge-

a

el"chenken ovcreelevert wierden, vondt
fchenken.D .

,

ö 7

niet wel die pnns de zelve zoo. gering , en zoo

bevalt, verre beneden zyne vervagting , dat hem
al de luft tot het aangaan van dat verbond

,

hoe groote verontfchuldiging tot recht-

vaardiging van zynen vorft Gama ook
maakte, en hoe waarfchynelyk en billyk

die ook waren , aanftbnds verging.

De Mohhammedanen , van verfcheide

geweften , die zich , ofdaar als koopluiden

nedergezet hadden , of als groote en ver-

mogende handelaars zich daar voor een tyd

onthielden , by d'opkomft der Portugce-

zen aldaar hunnen handel in de grond , en
al hunne uitnemende en zekere winften,

door hunne doodvyanden in den Gods-
dienft

, ( die hen niet min , dan hunnen
handel , ter harte ging) afgefneden liende

,

namen deze verflauwing van de genegen-
heid des keizers niet alleen voor een zeer

gewenfcht middel op , om de Portugeezen
uit dat ryk te bonzen, maar bedagten daar-

boven nog verfcheide andere vonden , om
hen by den keizer ten uiterften gehaat te

maken , 't geen ook zoo goeden uitflag

had , dat die vorft aan hunne^ befchul-

diging , dat Gama maar een zeeroover en
een veripieder van zyn land was , volko-

men geloofgaf. De keizer, hierop maar Die ma«
na reden van gefchil met Gama zoekende , reden van

na dat'er al verfcheide bedriegelyke voor- Scfch>l

flagen , om hem hier of daar in te betrek- ma 1Q
t

ken , vergeefs gedaan waren , liet zich tot

een ongemeene buitenfporigheid van toorn

tegen Gama vervoeren, op een tyd, dat

by minnelyk verzogt , dat'er yemant , uit

naam en van wegen den koning Emanuel»
aldaar, om het opzigt over zyne zaaken
te hebben, blyven mogt, 't geen zoo verre

ging , dat hy twee Portugeezen , door En twee

Gama met eenige goederen naar Calicoet Poltu&-e-

gezonden , aanftonts in de gevankenis ""ij
wierp, en al hunne goederen aanhielt.

Deze daad verbitterde Gama zoodanig

,

dat hy middel zogt om zich hier over te^, Geen

wreeken ; 't geen hem ten eerften zoo wel v,,?^ti

felukte, dat hy verfcheide Edellieden des

eizers , benevens eenige ajideren , by
't overrompelen van een Mohhamme-
daanfeh fchip

,
gevangen kreeg.

Zoo ras quam dit den keizer niet ter De kej.

ooren, of hy zogt de zaak, onder voor- zcr zoekt

geven, dat zyn meening gantfeh niet ge- de zaak

weeft was , die Portugeezen gevangen

,

b^ te '*

maar hen alleen tot het fluiten van zyn
""

brieven aan Ewanuël', te houden, in der

minne af te doen , en by tt leggen j maar
Gama , na deze breuke , dien vorft op al

zyn aanbiedingen niets vertrouwende,

wiert door zekeren Monzaide , van Tunis
geboortig , die tot hem overliep , en hem
een net berigt van den ftaat der zaaken

binnen Calicoet gaf, nog meer in zyne

fedagten , van hem niet te vertrouwen ,

eveftigt.

Alles wiert derhalven by Gama afgefla- Gamawjj

gen , en voor af by hem grëifcht , dat de eerit de

keizer, zoo hy zich aan zyn Edelen ge- goederen

legen liet, hem aanftonts de aangehoude w^
er

r

om

goederen zou hebben te rug te zenden j
ie

't geen den keizer dan eindelyk deed , na

Gama een geruimen tyd om den thuin ge-

leid te hebben , maar Gama , toen niet

eera-
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Teik
graden vindende die aan te nemen, flaat

noegt dat , om gewigtige redenen , af, en ver-

: eeni- zeild met die Edelen , na zig met een be-
geno-

leefje brief by den keizer verontfchuldigt

,

toi en hem wegens zyn zorg over de Cali-

r Por- coetfche Edellieden verzekert te hebben

,

il.

jaagt

door.

den
ver

noja.

van daar naar Portugal.

Derwaart nu zeilende ontmoeten hem
verfcheide vaartuigen van zekeren zee-

fchuimer, ïimoja genaamt, die hy, ten

getalle van 7, op de vlugt dreef.

Het agtfte veroverde hy , en zetten

t naar doen vorder zyn reize naar 't eiland An-
-hedi- chediva, niet verre van Goa gelegen, voort,

met voornemen om zyne fchepen , die al

vry veel geleden hadden , aldaar wat te

kalefateren.

Terwyl hy daar lag , wiert hy door
1

een
eenen bedrieger, die zich voor een-Ita-

,nt liaan, uitgaf, door den vorft van Goa,
den Zabajus , aan hem gezonden , tot een

t van onderling verbond aangezogt , en door

veel groote aanbiedingen daar toe genoo-

digt j maar devvyl Gama op dien afge-

zondenen quade gedagten kreeg , wiert

hy te rade, hem tedoenvaft houden, en

bevond , na hem gepynigt te hebben , dat

hy een Sarmaat van geboorte , een Jood
van Godsdienft , een uitgezonden Ver-
fpieder der fchepen, en dat zyn meefters

voornemen was , de zelve fchepen te ver-

meefteren.
• Dit deed hem ten eerftenvan daarver-

r Ma- zeilen , en , na verloop van eenige tyd

,

)X0, na Magadoxo te vergeefs befchoten te

ielin- hebben , quam hy te Meiinde , daar hy
diens zeer minnelyk ontfangen wiert j vertrek-

1 een kende van daar , na vyf dagen verblyfs

,

aan Erna •

nuël me-
de geeft.

met een Gezant van dien vorft aan ko-

ning Emanuël.

Eer hy nu op reis ging , verbrandde hy

,

wegens lekheid , zyn broeders fchip

,

hebbende nu , vermits het voorraadfchip

na zyn vertrek van Mozambike al in brand

gefteken was , nog maai' twee fchepen

,

en deed zyn broeder, Patdus Gama, op
zyn fchip overkomen.
Dus zeilde hy dan voort, en geraakte Konitte

den vj Februarii des jaars 1409. voor de Zanziba":.

kuft van Zanzibar , wiert by den vorft van
dat land wel ontfangen , en van veel ver*

verfchende vrugten verzien.

Den z6 April geraakte hy , ,na Mo-
zambike voorby goloopen , en de water"
plaats van St. Blafius aangegiert te heb-

ben, boven de Kaap.

Ondertufïchen geraakten de twee fche-

pen voorby St. Jago , daar hy ook aan-

gierde, van een, en Celius met zyn fchip

eerft in Portugal ; maar Gama wiert ge-

noodzaakt , wegens ziekte van zyn broe-

der , het eiland Tertia aan te doen , alwaar Ver
^
eft

hyden zelven, na eenigen tydverb]yvens graaftZyn
overleden, begraven heeft. Broeder.

Dit verrigt hebbende is hy van daar

weer in zee geloopen, en in September Komt f°t

1499. voor Lisbon ten anker gekomen

,

Lisbon *

daar hy van koning Emanuël , die van
Celius reeds eenig berigt had , en waai- by
Gama het zyne omftandig deed , byzonder
wel ontfangen , geë'ert , en met veele ge-
fchenken begiftigt wiert j hoedanigen
mildadigheid die vorft , ongemeen over
deze groote ontdekkingen verblyd, ook
ontrent zyn andere reisgenoten getoont'

heeft.

TWEEDE HOOFDSTUK.
Pleter Alvares Capraal looft met 1 3 fchepen uit. Ontdekt Brazyl. Verliefl 4 fche-

pen. Pafteert de Kaap. Giert te Qyiloa en te Meiinde aan. Komt voor Calicoet.

Word qualyk gehandelt. V Geen hy wreekt. Die van Coulan en Cananor zoeken zyn
vriendfchap. Vertrekt weer naar Portugal. Emanuël zend weer 1 y fchepen onder Vasco
Gama uit. Nonius komt te Coetsjien. En te Cananor, Alwaar de Samoryn hem te

vergeefs aantafi. Nonius ontdekt St. Heleen. Franciscus- en Alfonfus Albukerk gaan
naar Indien. Zes fchepen naar Brazyl. En twee naar 't Noorden om naar Corte-
reaal te zoeken. Gama befchïet Calicoet. Ontdekt de liften des Samoryns. Zyn verbond
met den koning van Cananor. Gama laat Soderio daar, en vertrekt naar Portugal.

Slegteftaat des konings van Coetsjien. Die van Soderio verlaten word, engejlagen. Fran-
ciscus Albukerk komt voor Coetsjien. Herftelt Triumpara in zyn ryk. Bouwt daar
een fterkte. Waar op een vrede met den Samoryn , En een verbond met de koningin
van Coulan volgt. Vredebreuk der Portugeezen. Die Triumpara in groot gevaar
laten. Paciecos dapperheid. Einde dezes Oorlogs. Lopes Suares Alvarenga te Coetsjien.

Zyne verrigtingen aldaar by den nieuwen Oorlog. Verfcheide Mohhammedaanfche
Vorften fpannen zamen tegen ^Portugeezen. Waar op koningEmanuël een heilzaam
befluit neemt. Francois d'Almeida Iftc Onderkoning 1 foy. Maakt Quiloa cynsbaar.

Zyn verbonden met verfcheide Indifche vorften. Hy bouwt een fterkte op Cananor.
Kroont de Coetsjienfche koning. Pieter Gnajas verrigtingen opZofala. Laurens d'Al-
meida flaat den Samoryn. Sabajus dryft de Portugeezen van Anchediva. Laurens
d'Aimeida ontdekt Ceylon. Maakt dm koning van Gale cynsbaar. Alfonfus Albu-

M 2, kerk
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kerk, IIde Opperbeftierder, verovert Socotora. Jacob Sequcira loopt naar Malacca.

Brit fiaat den koning van Cananór. De Samoryn geflagen. Albukerk wint Ormus.
Dat hy aan Portugal cynsbaar maakt. Die van Ormus breken de Vrede , en worden

gefiraft. Albukerk ftraft de trouwlooze Socotoranen. Komt voor Cananór. Laurens

d'Almeida fterft voor Diu. Almeida weigert 't bewind aan Albukerk over te geven.

Slaat Sabajus ra Emir Hoflein voor Diu. En keert weder naar Coetsjien, Ferdinand

Coutinho komt voor Cananór. Albukerk word in ''tjaar i fop. eerfi II
de Opperbeftierder.

d'Almeidas dood. Coutinho e» Albukerk veroveren de fterkte <y«»Calicoet. Siqueira

komt voor Pedir. En op Malacca. Daar wel ontfangen wierd. Doch geraakt in gevaar.

Slaat geen agt op verfcheide waarfchouwingen. Hy ontkomt zeer gelukkig ; doch veel an-

deren wierden vermoord. Siqueira keert weder naar Portugal. Albukerk verovert Goa.
Doch moet het weer verlaten. Maar verovert het op nieuw . Trekt naar Malacca. Steekt

die ftadt in brand. En verwoefi alles. Maakt grooten buit. Bouwt daar een vefting ,

en fielt ''er een Landvoogt. Straft Utimutis. Zent Abreus naar de Molukken. Die

if 12. in Amboina en m Banda quam , gelyk Serraan in Ternate. Albukerks vertrek

iw* Malacca. Dwingt */ra Samoryn. Maakt «fe Maldives cynsbaar. Herfielt de zaa-
ken van Malacca. Maakt vrede met verfcheide vorften. Bouwt een fterkte op Calicoet."

Gaat naar Aden. Nieuwe moeite op Malacca , tydelyk geftilt. Albukerk krygt verlof

tot het bouwen van een vetting te Diu. Dood van Zeifoddin , en zyn Vervanger. Al-

bukerk word meefter van Ormus. Laat 'er een vefting bouwen. Doch hy word qualyk

beloont. En opontboden. Lopes Suares Alvarenga IIIde Oppergebieder van Indien.

Albukerks dood. Voorvallen met denkoningvanBinlaxi. En moeite te Malacca. Al-

varenga maakt vrede met de koningin van Coulan , en bouwt daar een vefting. Zend
Andrada naar China. Alvarengas tocht naar Aden , en lafhertig bedryf. Goa in

gevaar , doch gered. Zyn verrigting in de Maldives , z#Bengale, en op Ceylon. Co-
lombo word cynsbaar aan Portugal". Hy bouwt daar een vefting. Malacca weer aan-

getafi door den koning van Bintan. Nader laft toi het ontdekken der Molukken. Jacob
LopeS de Siqueira , IVde Opperbeftierder van Indien. Bclaft Gomes naar de Maldives

te gaan. Hy beteugelt eenige vorften. Koning Emanuëls huwelyk. Georg Albukerks

komft in Indien. Ferdinand Magellaan geeft zich by Carel de V. aan. Die zynen voorflag

aanneemt , en hem naar Indien zend. Magellaans dood. Verdere ontmoeting van Ma-
gellaans fchepen. Siqueira dwingt den koning van Pacem. Zyn tocht naar 't Roodemeir.

Andere verrichtingen. Hy bouwt era vefting teChaul. Carel^<?V. word keizer. On-
rufi op Ceylon. Eduard de Menefes , Vde Opperbeftierder van Indien. Antoni Brits

tocht naar de Moluccos. Johan de III. word koning van Portugal. Garfias Henrik
naar Banda. Verder berigt van de Moluccos. Moejelykheden der Portugeezen met de

koningen v^«Atsjien, e«Bintan. Die Malacca belegert. MartynCorrea ra Sebaftiaan

Soufa naar Banda en de Moluccos.

DEze groote beginzelen , die door

den tyd geen kleine voordeden
aan koning Emanuél beloofden

,

lieten niet toe, datnyhet hier byblyven
liet , fchoon Gama in geen vriendfchap

van den Samoryn gefcheiden was.

Hy zond derhalven weer een andere

vloot van 1 3 fchepen onder den zeevoogt

Pieter Alvares Capraal uit , om 't gefchil

met dien vorft in der minne , zoo 't mo-
gelyk was , by te leggen , of anders hem
daar toe met het fwaard te dwingen.

Pieter Al- Hy liep den 8 ften of zoo Maffejus wil,
vares den i j

den Maart 1 foo. met deze vloot uit

,

Capraal foe tot St.Jago, een der Zoute eilanden,

iT^che- by een bleef j maar , van daar zeilende

,

pen uir. beliep hem een ftorm , waar door de vloot

van een , en een van zyne fchepen weer
naar Lisbon raakte.

Zyne andere fchepen quamen weder by
een , en zagen den 24ftcn April het land

Ontdekt van Brazyl , 't geen hy allereerft ontdek-
erazyl.

te ^ en bevorens no jt bekent was.

Den f1* Mey vertrok hy weer van daar,

na dat hy , by zyn landing , dit land zeer

goed bevonden , en daar een marmere pi-

laar , als te voren door andere op de nieuw-
ontdekte landen gefchiet was , ter eere

van zyn vorft opgerecht had.

By 't vervolgen van zyne reize naar In-

dien beliep hem op den zjp- ta dito weerveriiefU
een ftorm , waar door hy 4 van zyne fche- fchepea

pen verloor , eer hy in ftaat kon komen
om iets tot redding der zelve in 't werk
te ftellen } gelyk door een andere ftorm

nog een van hem af, en naderhand in

't Roode meir raakte , waai- van 'er veele

door ongemakken aan hun einde, en maar
zes in Portugal quamen.
Hy liep derhalven met 6 fchepen boven

ff

de Kaa£ , zag ontrent de waterplaats van ^
e

n̂?t

St. Blaiius wel, dat het zeer goed land was >

doch kon met geen Hottentot tot eeni-

gen handel komen.
Den zi ften zeilde hy tot voorMozam- Giert t?

bike, en toen naar Quiloa , alwaar koning Quiloa 1

Ibrahim hem zeer minnelyk ontflng, en^n .
te
^

zyne aangeboden vnendichap aannam,
hoewel dit alles door de Mohhammeda-
nen weer verydelt wicrt , waar van hy ty-

delyk kennis kreeg.

Dierhalven zeilde hy naarMelinde, en

gier?

~i .
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gierde volgens laft van koning Emanuèl

xlaai- aan , om den Gezant van dien vorft

,

aan den koning van Portugal , weder te

brengen , en den zelven de gefchenken

van Emamél ter hand teftellen. De vorft

ontfing hem zeer vriendelyk , verzag hem
van al 't noodige , en hy vertrok , na daar

twee ballingen gelaten te hebben , den 7
den

it
Auguftus met zulken voorfpoet , dat hy

Ca- den ï$
dtn September voor Calicoet ten

t. anker quam.

Hy wiert van den keizer zeer wel ont-

fangen, kreeg vryheid om in de ftadt te

handelen , wiert voorzien van een groot

huis ontrent de ftrand , en had het geluk

om van den Samoryn alles , 't geen hy hem
verzogt, en zelfnoch meer teverkrygenj

al 't welke egter door de Mooren weer

om ven-e geftooten wierd , niet tegen-

ftaande een groote dienft door Capi-aal,

met 't nemen van een vyandlyk fchip , aan

den Samoryn gedaan , 't geen zoo verre

ging, dat hy 's keizers geveinftheid klaar

oefpeurende , zich genoodzaakt vond , een

geladen fchip van hem aan te taften, waar

li op die van Calicoet weer de Portugeeze

adelt Logie of huizing om verre haalden , en

fo Portugeezen , en daar onder Annius

Correa , den grootften aanzetter , doodfloe-

gen, ofgevangennamenvande70, diezy

fterk waren j waar over hy wel eenigzins

• kt!^
met ^ nemen van eemge Arabifche fche-

pen , en 't doodflaan van f of600 , wraake

nam ; maar was egter genoodzaakt , we-
gens groot gebrek , zich al met ingezou-

ten olifantsvleefch beholpen hebbende,

naar Coetsjien te vertrekken, alwaar hy

by den koning Triumpara zeer aangenaam

was , en , hoewel hy hem niet vertrouwde

,

een verbond met hem maakte, die aan de

Poruigeezen een huis tot hun verblyf gaf.

OndertuiTchen wiert hy door die van
itvan

Coulan en Cananör ook verzogt, om met

r:,m'a-hen in vriendfchap te willen koophan-
h 7.0e- del dryven , dat hy aannam , zoo verre

7^° hy noch meer lading van nooden mogt
ft- hebben.

De Samoryn dreigde wel hem daar te

komen beoorlogen , doch oorft hem niet

aantaften , bleef met zyn 10 fchepen in

Capraals gezicht, die na hem toe quam,
leggen , zonder yets te durven onderne-

men, waar op Capraal, twee voorname
en eenige andere Portugeezen , tot het

stekt waarnemen van 's konings zaaken , te

'e naar Coetsjien latende , van daar naar Portugal
«iigal. vertrok.

Hy gierde, op 't verzoek des konings

van Cananór , in 't jaar 1 fo 1 . daar ook aan

,

koft eenige gember en kanneel, en ver-

trok met een Gezant van dezen koning
den 1

6

den Januarii naai- Lisbon , alwaar hy

,

na een fchip ontrent Mombaza verloren,

en een Portugees naar Zofala , om die ftadt

te bezigtigen , gezonden te hebben , den

3i ften Augufti (of, 200 Maffejus zegt, in

Julii) behouden aanlandde.

Voor zyne aankomft had koning Erna- Ematulëi

mei in het zelve jaar ifoi. drie fchepen zent weer

onder Johan Nonius Caïltecus naar Indien '5 fcne-

gezonden, gelyk hy in 'tjaar ifoz. dien^e"
s

°° r

grooten held , Vasco Gama , weer rnet Garnaal
10 fchepen, en onder Fincent Soderio 'er

noch twee afvaardigde , alle welke den
10deu Februarii in zee geloopen waren,
by welke hy noch eenvlootje van y fche-

pen voegde, die onder Steven Gama, neef

van Vasco Gama, den i
ften April de an-

deren op 'tfpoor volgden.

Nonius quam eerft te Coetsjien , daar hy Nonius

zeer welkom wasj doch had te Cananör j^mt te

van wegen den Samoryn berigt gekregen ,
oetsJien

dat de voornoemden oploop en doodflag

van zoo veele Portugeezen , buiten zyn En te Ca*

toedoen zoo verre geloopen was. Dus verre nano\

ging zyne geveinftheid , om hem in flaap

te wiegen, gelyk dat ook dien vorft ge-

lukte , vermits Nonius alle nadere waar-

fchouwingen verworpen had.

Hy vertrok dan van Coetsjien weer
naar Cananör om lading , doch wiert van .,

den keizer Van Calicoet met wel ïoo vaar-
,je Samo-

tuigen aangetaft } alle welke hyfloeg, enryn hem
dwong dien vorft tot vrede, maar alleen verSe

)

?&

in fchyn , aangezien hy hem nadeel deed ,
aantaft*

waar hy kon.

Hy ging dan 't zeil naar Portugal , la-

tende dien vorft nog tegen de Portugeezen Nonius

verbittert , ontdekte , na 't paflèren van de ontdekt

Kaap , een eiland , dat hy St. Heleen noem-
fcén

He"

de , en quam in September tfoz. voor
Lisbon ten anker.

In 't jaar 15*03. zont koning Emanuël^1^^-
weer 6 fchepen, 3 onder Alfonfus Albukerk ,^^^
en 3 onder zynen neve , Francois Albukerk , bukerk

naar Indien. Ook zont hy toen noch 6 gaan naar

andere fchepen onder Gonfalvus Celius uit , Indien.

omBrazyl nader te ontdekken, die 4 vanhes fchc.

de zelven op blinde klippen verloor. pen naat

In dit zelve jaar zont die vorft ook zBi«y««

fchepen naai' 't Noorden uit, om na de
twee broeders, Gafpar en Michiel Cortereal,

te zoeken , van welke de eerfte in 't jaar

1 f00. Groenland gevonden j en in 't vol-

gende jaar weer een reize derwaart onder- En 2 na

nomen hebbende , niet weder te voorfchyn
"J

Noor-

gekomen , maar waarfchynelyk vergaan is. ^Tèm?
1
'

Zyn broeder ging hem in 'tjaar rpz.tereaal te

wel opzoeken , maar is mede gebleven -

t
zoeken,

en dus dienden deze 2 fchepen alleen, om
eenig nader berigt van hen te krygen.

P asco Gama raakte ondertufTchen boven
de Kaap, gierde op Zofala aan, daar hy
wel ontfangen wiert , dwong den koning

van Quiloa , die zich voor hem veroot-

moedigde , jaaalyks een zekere fchatting

van goud aan den koning van Portugal te

geven, doch, vry zynde, liet hy zynen

Gyzelaar MohbammedAnkon in de pekel,

die, wilde hy invryheid geraken, dit zelf

M 3 be-
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betalen moeft. In dit zelve j aar wiert ook
Zanzibar aan Portugal cynsbaar gemaakt

,

en Mombazas koning tot vrede met die

van Meiinde gedwongen.
Hyquam emdelyk teCalicoet, alwaar

de geveinsde Samoryn hem zelf de vrede

aanbood, doch zoo bedriegelyk, dat hy
zich j alzoo die vorft de beloofde goederen

Gamabe-en Portugeezen, by Gamas vorige komft
fchiet Ca- aldaar onder hem en gevangen gehouden

,

Iicoet. njet we(}ergaf?
gedwongen vond deze fladt

te befchieten ; waar op hy naar Coetsjien

trok, latende Soderio met 6 fchepen daar,

om die kult tegen de Mooren van het

Roode meir te dekken , gelyk hy na Gamas
vertrek die gantfche kuil ontrent Calicoet

verwoefte.

Ontdekt De liftige Samoryn , weder den fynen

de liften fpelende , liet door een Gezant aan Gama
desSamo-de vrede aanbieden, en dit om zyn ver-
Tyns

* raad, niet gelu kt , en zyn verzoek aan den

koning van Coetsjien , om de Portugeezen

aan hem over te leveren, trouwhertigvan

Triumpara afgeflagen zynde ( hoewel hy
Gama al zoo verre had weten te belezen

,

dat hy met z fchepen voor Calicoet geko-

2yn ver-
men ' en °°k by na bedorven was) trok

bond met Gama , hem nu niet meer willende ver-

de koning trouwen, naarCananör, floeg ondertus-
van

,
Ca- fthen een moflelvloot van 19 CaUcoetifche

nanor
" vaartuigen , en maakte een verbond tus-

fchen de koningen van Coetsjien en Ca-

Gama nanör. Hy liet daar Soderio met 6 fchepen

,

laatSode-om zyn Bondgenoten tot Febmarii 1^04.
no daar,

te deycen en dan naar 't Roode meir te
en ver** •

trekt naar zeilen , om de Arabiers te plagen.

Portugal. Gama zelfvertrok van de Malabaarfche

kuft den z8 ften December 15*03. met Ste-

pbanus Gama , nam op Mozambike water
in , wierd ontrent de Kaap door een florm

,

. die hen fcheide, aangetafl, enquam den

i
ften September 15*04. met 12. fchepen,

en %ts dagen na hem ook Steven Gama
,

voor Lisbon.

OndertuiTchen zat de getrouwe ko-

ning Triumpara leelyk in de pekel. De
Samoryn zogt hem met goedheid en groote
beloften weer tot overgave der aldaar ge-

' blevene Portugeezen te bewegen , waar
onder verfcheide van Triumparas Grooten
en Raaden fpeelden.

Ferdinand Correa , 's konings fa&oor te

Coetsjien, ziende in hoe grooten gevaar

al de Portugeezen , door 't klein vermo-
§en van den koning van Coetsjien tegen

e magt des Samoryns , waren , verzogt

nevens 'Triumpara zeer ernilig, aan Sode-

rio , dathy daar blyven, enden tocht na
't Roode meir zoo lang veifchuiven wilde

,

en geiia- 'tgeen hy affloeg, waar na hy vertrok j
gen word.

't geen hem en zyn broeder, die door een
florm by kaap Guardafuy bleven, zeer qua-
lyk bequam ; hoewel Pieter Ataido met
eenige fchepen noch weer te Coetsjien

opdaagde , na op Anchediva. overwintert
te hebben.

Slegte

ftaat des

konings

van

Die van
Soderio

verlaten

,

Daar op wiert de koning van Coetsjien

door velen der zynen , die tot den Cali-

coeter overliepen , verlaten , en door den
Samoryn niet alleen met een groot heir

aangetafl , maar met zyn gantfeh leger ook
op de vlugt geflagen , en met al de Portu-
geezen gedwongen na een eiland , Vaypyn
genaamt, diens vorft hem alleen getrouw
bleef, te vlugten , daar hy al de bedreigin-

gen van den Samoryn , en zyne vrugtelooze
bezetting van Coetsjien, tot de lentetyd

zeer kloekmoedig verduurde. Die hem
daar, na 'tverbranden van Coetsjien,fchoon
vergeefs, etttelyke malen aantaflte , doch
eindelyk kreeg hy ontzet door 4 fchepen
van Ataido , waar by Franciscus Albukerk

p
met nog twee andere uitPortugalquam,

c

™n

^
8

b

"

u,

't geen in hem , op dat eiland grooten kerk

moed , en in den Samoryn zulken neer- komt

flagtigheid verwekte , dat hy van Coetsjien Ioor ..

aftrok , over al wakker van Albukerk ge-
oe Jlai

fiagen , en Triumpara weer volkomen in

zyn ryk herfielt wiert, fchenkende hem , Herftelt

die zeer verlegen om geld was , daar bo- Trium-

ven een fomme van 10000 ducaten j alPaia m
t

het welk dezen vorft, ziende, dat al zyn
zynryfc

magt in 't verblyf en de vefliging der Por-
tugeezen aldaar beftondt , bewoog aan

Albukerk op zyn verzoek toe te ftaan , daar Bouwt
een flerkte te bouwen , waar toe hy be- daar een

loofde hem alle mogelyke hulp te zullen
llerktt

:

toebrengen , en alles , 't geen hy kon

,

'er toe te willen leveren.

Zy wiert den r7fteu September 15*04.

begonnen , en vier dagen daar na ver-

fcheen ook Alfpnfus Albukerk daar op de
reede , 't geen zeer veel tot het fpoedig

voltoijen der flerkte , tot het verder dem-
pen der vyanden , en tot het verwoeflen
van 't land des vorften van Rapelyn, en Waar 00

't benaeuwen voor al van den Samoryn zoo een vrede

veel hielp , dat hy zich genoodzaakt vond met den

vrede met de Portugeezen te maken , waar SamoryD>

op kort daar na een verbond met de ko-
ningin van Coulan , en de voogden des

verbo^
jongen konings , volgde. met de

Die vrede nochtans wiert van de Portu- koningin

geezen , door 't nemen van een fchip van
^
an

7"?

den Samoryn, met peper geladen, niet
m

lang daar na gebroken.

Naubeadarim^des Samoryns zuflers zoon,

eifchte vergoeding van Francais Albukerk , ^xti>
die , al de fchuld op den Samoryn en de breuk der

zynen werpende , fchoon de overfte des Portugee-

Apotheeks te Coetsjien door zyn geldzugt zen "

dit alles berokkent had , hem niet eens

hooren, veel min recht doen wilde j waar
op alles weer in duigen geraakte, tot zoo
verre , dat de Samoryn de Portugeezen

,

en den koning van Coetsjien, weer met
een vloot quam beoorlogen.

Triumpara , andermaal in 't naauw , ver- -.

zogt de hulp der Portugeezen , die zy hem umpara

wel toezeiden , doch maar pafTelyk naqua- jn groot

men . alzoo zy hem maar 7, kleine fchepen gsvaar

en laten.
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en,

en ij-o man onder Eduard Packco lieten,

waar op beide de Albu'kerken naar Portu-

gal zeilden, daar Alfonfus den I7deu Julii

1 ƒ04. behouden , en met veel winlt en

glorie aanquam, doch Franciscus Albuhrk
en Nico/aas Celiits, zyn vergaan, zonder

dat men weet, waai- zy gebleven zyn.

Pacieco ondertufTchen ziende , dat de

Samoryn den koning van Coetsjien zeer

fterk met een leger van 60000 man be-

naauwde, taft hem den i6den Maart 1 f04.
met zoo veel moed tot tweemaal toe aan

,

dat hy hem dwong , na ettelyke reizen

gdlagen te zyn , niet alleen in een zeer

bedroefde ltand naar Panane. afte trekken

,

maar zyn ryk van fpyt ook aan Naubea-
darim over te geven , en zelf in ruit , het

zy in een kloofter, of elders in een ftille

plaats, te gaan leven , 't geen hy, opver-
wyt van zyn moeder,wel door een gevecht
zogt te hervatten j maai- egter weer lla-

ken , en by zyn vorig voornemen volhar-

%L den moeit , vermits hy zich van zyn meeite

r- prinzen verlaten zag , die 't belt voor zich

keurden met zulken dapper man , als Pa-
cieco , die geen een man verloren had

,

vrede te maken j waar mede die oorlog
ook een einde nam.

In dezen ftaat waren de zaaken geftelt

ontrent September ij"04. wanneer Lofes
?- Snares Alvarenga te Coetsjien met een

vloot van 1 z. of 1 3 fchepen aanlandde.

Het voornaamlte , dat onder zyn beitier

er- voorviel , was , dat hy met den Samoryn
bn weer in oorlog raakte , Cananór verbrand-
byde, den koning van Tanor, die zich on-

iqj. derwierp , aan Portugal cynsbaar maakte

,

tegen eenige Arabifche vaaituigen zeer

voordeelig lloeg , en toen met Pacieco naar

Portugal keerde, alwaar hy, terwyl hy
Emanuel Vasconceïlo met 5 fchepen in In-

dien het, in 't jaar ifoy. behouden aan-

landde by zynen koning , die Pacieco over
zyn dapperheid beloonde , met hem
hoofd van St. Joris , een ftadt in Ethio-
pien, te maken.

ei- Ontrent dezen tyd ontdekte men, hoe
I >h- Camffon ofCamzao ei Gauri , Sulthan van

T Egypten (wiens inkomften door deze

komlt der Portugeezen in Indien zeer be-

II fhoeit wierden) een verbond met Berkat
,

p"Sjerif van Mekka , met Sjeich Hfjarned,

beftierder van Aden , als ook met Zeifod-

din, koning van Ormus , en Mohhammed ,

koning van Guzeratte ,
gemaakt, en waar

by men befloten had , de Portugeezen al-

omme te vervolgen , en uit Indien te ver-

dryven, niet alleen om de fchade, die zy
in hunnen koophandel door hen leden,

maar voornamelyk, om dat zy hunne dood-
vyanden in het ltuk van den Godsdienft

waren.

;op' Van al deze zaaken kreeg koning Ema-
nuel tydig berigt , op 't welk hy goedvond

'^ zich voornamelyk van Ormus , Aden en

tz-

Malacca , 't geen voor den handel naar 2aam be„
China zeer gelegen was, gelyk d'andere fluit

hem meelt in den weg lagen, meefter te neemt-

maken.

Heteerfte, dat koning Emanuel hier op F
deed, was , dat hy Francais d'Almeida ,#£{^1
zoon van Don Laurens, Grave van' Abran- da eerde

tes , met een vloot van zz fchepen den onderko-

men April ij-of . met den uitjdrukkelyken m,lsIS0>

titel van onderkoning, naar Indien zond.
Deze titel was by de vorige vier zeevoog-
den, VascoGama, Petro Alvares Cafraal ,

Francois Albukerk, en Lopes Suares Aharen-
ga, wel mede in Indien gevoert j maar
d'Almeida is de eerfte, die van zynen ko-
ning met dien eernaam begunftigt is , na
welken , dan eens onderkoningen , dan,

maar eens landvoogden, gevolgt zyn.

Met deze vloot dan vertrokken
, giertM lt

hy op Quiloa aan , maakt dit ryk aan Por- Quiloa
tugal cynsbaar , zet dien weerbarltigen cynsbaar.

koning Ibrahim af, en Mohhammed Ankon
( welken een vorige Ibrahim bevorens aan
Fasco Gama ten gyzelaar gegeven , en in
de pekel gelaten had ) in zyn plaats tot
koning aan , diens edelmoedigheid egter
nog zoo groot was , dat hy 't ryk aan
'skonings zoon wilde overgeven, 't welk
Almeida in dier voegen bemiddelde , dat
hy dezen zoon tot Mohhammeds opvolger
verklaarde, 't geen Mohhammed , niet te-

genitaande Almeida daar een fterkte bouw-
de, niet lang daar na met de dood, hem
verraadelyk van dien hy wel dede , aange-
daan, heeft moeten betalen.

Het voornaamfte 't geen de onderko- z
ning Almeida by zyn komft in Indien , ofbónden""
ontrent Anchediva , na den 1

3

den Septem- met ver-

ber (wanneer hy 'er quam) verrigt heeft , £
cn

,

e
l
de

was , dat hy een verbond met Merlaus,^^
koning van Onor (die 't wel haaft, hoe-
wel met te laat naberouw, brak) en met
zekeren roover, ctimoja r gelyk ook met
den koning van Narfinga, maakte.
Ook liet hy een fterkte, den H. Engel „

genaamt, op Cananór bouwen, verzag bo^wt
die met genoegzame manfehap , en ver- een fterk-

dere noodzaakelykheden,en ftelde in 't jaar te op Ca-

iyof. Lofes Brit, als èerfte flotvood 'er
nanor-

op. Op Coylan was Antoni Sala , die de
Portugefche zaaken daar waarnam, ver-

moort of verbrant , 't geen op zyn tyd
gewroken wiert.

Kort daar na kroonde hy tot opvolger
van den afgeleefden Triumfara (die zyn
ryk afftond, en ruft ging nemen) tot ko-^^.
ning van Coetsjien , volgens 'slandswet, sjienfche

Nambeadara, desvorigen konings zulters koning,

zoon, met een goude kroon.

Hy zond in 'tjaarifoö. twaalffchepen

(die in Februarii op St. Laurens dag 't ei-

land Madagascar ontdekten , en na dien

Heilig noemden, hoewel anderen ontrent

den zelven tyd deze ontdekking aan Trifian

daGunba toefchryyen) naar Portugal, die

'er
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Pieter

Gnajas

gen op
Zofala,

'er den 24nen April des zelven jaars quam

,

doch bleefzelfmet de anderen teCoetsjien,

om 't opperbeftier daar waar te nemen.

Ondertuflchen had koning Emanuél

eenen Pieter Gnaja met 6 fchepen afge-

verrigtin- ZOnden , die op Zofala aangierde. De
Mooren zogten hem daar een leelyken

trek, tydig by hem ontdekt, tefpeelen>

doch hy floeg hen, en ftelde daar eenen

anderen koning aan, doch ftierf'er zelf;

weshalven Almetda eenen anderen gebie-

der na 't kafteel aldaar zond.

De Samoryn , die lang na de Egypti-

fche en Arabifche vloot , die nog niet

Laurens opdaagde ,
gewagt had , wiert door de

d'Almei- vloot van Almeidai zoon , Laurens , moedig

j
a fl

o
at

..aangetaft , die veel van zyn vaartuigen

moryn!" ™™ » en veel van zyn vo"c doodfloeg,

daar hy zelf maar 6 man verloren had.

Sabajus , de vader van Hidakhan , een

Decansvorft, zag de Portugeezen in zyn

land te Anchediva ook met een dwars

oog aan , en zogt hen door een Portugees

Sabajus overlooper van daar te dryven, te meer,
dryft de aizoo zv kort te voren op Anchediva een

zeTvan" fterkte gebouwt hadden , waar op Ema-

Anchedi- »uél Pallanja bevel voerde , den welken
va. hy belegerde , en , na het eenigen tyd wel

uitgehouden te hebben , dwong 't zelve

eerft te flegten , en toen te verlaten.

Laurens
Ontrent dezen tyd zont de oude Al-

Almeida meida zyn zoon , Don Laurens , met p
ontdekt» fchepen naar de Maldives om op de vaar-
in 't jaar tuigen der Arabiers te paffen , en die te

Ceylón.
onderfchenpen , by welke onderneming

hy door de ftroomen zoodanig vervoert

wiert, dat hy, buiten gedagten, op 't eiland

Ceylon verviel , en dat ontdekte.

Hy quam , zoo zommige willen , by
de Kaap Comoryn , of in de Haven van

Gabalikan , en zoo anderen willen , in de

baay of by den hoek van Gale te land

,

vindende daar wel zeven hyzondere ko-

ninkjens van ryken , doch die gezamentlyk

onder eenen oppervorft ftonden , die te

Colombo zyn hof hieldt.

Hy wiert door een afgezant van den

d ko-
honing van Gale bezogt , die ook om zyne

ning van vriendichap en vrede aanhielt , welke met
Gale hem op dien grond door Pelagius de Sou/a
cynsbaar. aangegaan wiert , datdievorftjaarlyksaan

koning Emanuél 2yoooo ponden kanneel

opbrengen , en dat koning Emanuél van
zyn zyde hem weder tegen zyn vyanden
befchermen zou.

Ter gedagtenis van deze ontdekking

richtte Laurens hier een pilaar op, met de

wapenen van koning Emanuél daar op
uitgehouwen.

Alfonlus ^n ,t:
j
aar I fD0

'- zont koning Emanuél,

Albukerk Alfonfus Albukerk met f fchepen als tweede
tweede opperbeftierder, en vervanger van Almeida,
opperbe-

jn aezelfchap van Triflan da Cunba met 1

1

fherder, r ,
ö r

T j...
J

verovert ic»epen, naar Indien.

Socotor.i. Zy hepen te zamen naar het eiland So-

cotora , welkers fterkte zy veroverden,

en waar over Alfonfus Noronha tot bevel-

hebber geftelt wiert.

Triflan verzeilde den ioden Augufti 1 5*07.

van daar, het Albukerk daar met 7 fche-

pen , en 470 man , tot bezetting van de
golf van Perfien , en 't Roode meir.

In 't begin van 'tjaar 1 f08. in April zont , , ..

koning Emanuél weer 16 fchepen uit^,.^
waar van 'er 4 onder Jacob Siqueira naarlooptnui

Malacca, en de andere iz onder GeorgiusM^ca
Aquilaris , naar kaap Guardafuy zouden
loopen.

Ondertuflchen waren de zaaken derPor-
tugeezen,door 't veroveren en mishandelen
van een Cananórs fchip , in zulk een ver-

warring geraakt , dat Laurens Brit daar

door in grooten nood quam.
De koning , die nu te Cananör , en den

Portugeezen zeervyandig was, had door
.een wal 't kafteel van de ltadt afgefneden

,

hielt hem vier maanden lang zeer naauw
bezet j maar de dappere Brit floeg zyn]?

11

?
""

£0000 man , en 200 vaartuigen zeer lof-^"J
felyk af, zonder verlies van eenen eenigen nanór.

man van de zynen , en daar op dwong
Laurens d'Almeida hem verder tot een zeer

voordeelige vrede , waar toe de komft van
Triflan da Cunha alhier veel hielp , van
waar men toen met een dubble vloot vanr)

csanil),

Triflan en van d'Almeida naar Panane trok , ryn geit

daar de vyand mede deerlyk geklopt wiert} gen-

waar op Triflan da Cunba in 't einde van
't jaar 1^07. met f fchepen naar Portugal
vertrok.

Na 't vertrek van da Cunba van Soco-
tora nam Alfonfus Albukerk voor , Ormus A^W
te gaan belegeren, waar na toe hy door

wi

ftorm gedwongen, den 20 Auguftus 1 f07.

verzeilde.

Hy quam allereerft voor een fteedje,

in 't diltriót van Ormus gelegen , Calajate

genaamt, daar hy wel, doch qualyk in de
itadtCuriate, ontfangen wiert ; en nam,
wegens quade en bednegelyke handelin-

gen , naderhand beide die ftedekens , ge-
lyk ook Mascate en Soar , in.

Daar opverfcheen hy voor Ormus, al-

waar Zeifoddin nog een kind en vafal des

konings van Perfien was , doch onder
voogdy van zyne moeder , en eenen ge-
lubden , Atar genaamt.

Hy eifchte die ftadt op; dochdetrotze
Dat

gelubde gaf tot antwoord , dat hy niet ge- aan po?

woon was fchatting te geven, maar dietu^al

te eiflchen, doch Albukerk, fchoon zelf^*
gequetft, dwong hem tot • overgave , en

m

maakte Zeifoddin cynsbaar aan Portugal

,

onder belofte van jaarlyks aan koning
Emanuél 1 f000 ducaten , en aan Albukerk

f000. wegens de koften te betalen , en
dat hy ook aan Albukerk aldaar plaats tot

't bouwen vaneene veiling geven, en den
Portugeezen toeftaan zou zich daar neder

te zetten > al 't welke Albukerk met ontrent

fOO

mus.
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po mannen verrigtté; doch hy wiert daar

\|n trouwloos van de zynen verlaten , waar
ij door 't bouwen van die fterkte langzaam
'ide voortging , waar van Atar , nu rebelle-
en

rende, zich weder bediende , om nog een

kans tegen Albukerk te wagen, doch hy

wiert weer geflagen , en Albukerk zou

veel meer verrigt hebben, indien alzyne

fcheepshoofden hem niet verlaten hadden

,

om hem by d'Almeida nog te gaan befchul-

digen , 't geen hem , na verwoefting van

't eiland Kismis , dwong weer na Socotora

in Januarii ifo8. te loopen, om daar de

,
vervallene zaaleen te herftellen , en hen

een fchatting, veel {waarder als de vori-

ge , over dezen tweeden afval op te leggen.

Ondertuflchen moeft hy daar overwin-

teren, vertrok toen den 20 Auguftus naar

't afgevalle Kalajat , dat hy zich weer on-

derwierp , en verbrandde , befchoot daar

na Ormus , veroverde nog een ftadt , en
:a"trok toen naar Cananör , daar hyden3 deu

November ifo8. aanquam, om volgens

berigt uit Portugal 't opperbeftier van

d'Almeida, die daar toe nog zoo gereed

niet was , over te nemen. " Zyn zoon,

Don Laurens d'Almeida , van Ceylon op
de kult van Malabar weergekomen , om
die met 8 fchepen te dekken , bevond

,

dat Mabbmud , koning van Cambaja, die

nevens veel andere Princen op des Samo-
ryns zyde gekomen was, ernftig om hulp

aan den Sulthan vanEgypten, Camp/on,

gefchreven had , welk iecours van 2f fche-

pen , door Andreas Amaral wel geflagen

was , doch niet te min zont hy eenige

andere vaartuigen met 1 yoo Mamalukken
onder Emir Hojfein , dieteDiu, een ftadt

in 't ryk van Cambaja , aanlandden.

ns
Daar op quam Laurens voor Chaul , een

ei. ftadt , fo mylen van Üiu , te landen , doch
rft zoo ongelukkig , dat hy van den vyand

,

^m - die de haven kort daar na inliep , over-

vallen wiert , en , na een wakkeren zeeflag

van wederzyden , door een kanonkogel

zyn halve dye verloor, vegtende nogtans

even dapper, terwyl hy metdeftomp op
een ftoel by de maft leunde, doch wiert

daar na met een anderen kogel zoodanig

getroffen , dat hy daar 't leven en zyn
fchip verloor. Men zogt wel na 't lyk

van dien braven zeeheldt , 't geen men
eerft op 't dek geworpen had , maar 't was
niet te vinden.

nei-
Wanneer nu Albukerk van d'Almeida

igert d'overgave van 't opperbewind van Indien,

?ind volgens 's konings laft, verzogt, antwoord-
dbu- de hy , die Albukerk niet wel lyden mogt
°g" en maar uitftel zogt , om de regeering

aan zich te houden , dat hy de dood van
zyn zoon éerft op die van Diu wreeken
wilde , waar tegen zich Albukerk , met
veel reden , doch vrugteloos aankantte

,

moetende , in weerwil , vooreerft naar
Coetsjicn vertrekken , om beter gelegen-
heid tot zyn recht af te wagten.

I. Deei,

Ondertuflchen vertrok de oude d'Al'
meida den 1

2

den December 15*08. met ip
fchepen , 1 300 Portugeezen , en 400 Coet-
sjienders, of, zoo Maffejus wil, in 't jaar

ifop. maar met 11 fchepen, naarAuche-
diva , om Zabajim en Emir Hojfein aan te Slaat Za-

taften , na welke geflagen te hebben, k*J™ en

hy den <r
den Januarii op Diu deed aanzei-

Hofféin
len , alwaar hy Emir Hojfein weder op de voor Diu.

vlugt dreef , met groot verlies van den
vyand , en zeer klein verlies der zynen

,

en quam dus met grooten buit in zegen-
praal , zeer vergenoegt over de wrake we-
gens zyn zoons dood genomen , weder En keert

naar Coetsjien, dwingende, door zynen weder

grooten naam en de fchrik zyner wape-
coetsjien.

nen , Nizamelek , en den koning van
Baticala , die f mylen van Goa lag , aan
Portugal cynsbaar te worden.
Hoe zeer nu Frangois d'Almeida na zyn

roemryke wederkomft Albukerk van zyn
recht tot het opperbeftier, dan met hem
te bekladden , dan met andere ftreeken,
zogt te ontzetten , en het aan zich te

houden, moeft hy egter, by de komft Ferdinand

van den >zeevoogd Ferdinand Coutinho ,
c°utinho

die laft had met Albukerk zich zamen
k°mt

c .

„

te voegen , en die in O&ober ifop. nanör.
met ij* fchepen te Cananör belandde,
buigen , en 't bewind na vier jaaren be-
ftierens , en nu 60 jaaren oud , aan den
nieuwen of tweeden opperbeftierder Al- ASrokerk

fonfus Albukerk 'm 't jaar 1 fop. overgeven ,w^ m

na zich met hem bevredigt te hebben. 1 $09 eerft

Hy vertrok dan in 't laatft dezes jaars , en tweede

wiert in Maart ifio. ontrent dèKaap te^p
d

erbe"

land getreden, van de Hottentotten , die

door zyn volk qualyk gehandelt waren , d'Almei-

met 64 der zynen gedood. das dood.

Deze zeevoogd Coutinho was 'm 't by-
zonder gezonden , zoo om Camp/on , den
Sulthan van Egypten , als om den Samo-
ryn aan te taften.

Dit laatfte deed hy eerft met 30 fche- r . ,

pen, wonde fterkte, terwyl Albukerk de^ AJbï
ftadt CaÜcoet in brand ftak, doch zyn dolle kerk ver-

drift om zich, tegen alle raad, te ras fn overende

't paleis te begeven , en 't plunderen van
fterkt

? .•

zyn volk , in plaats van te vegten , en coet.

Albukerk eerft afte wagten , was oorzaak

,

dat hy daar vermoord, en Albukerk, toen
hy hem te hulp quam , op twee plaatzen
niet alleen gewondt , maar door een fteen

zoo zwaar gequetft wiert , dat hy buiten
zich zelven geraakte , hoe wel hy in 't kort
herftelt was.

Jacob (by anderen Diëgo) Lopes Si-

queira in 'tjaar ifo8. den f
den April van siqueira

koning Emanu'èl naar Malacca gezonden , komt

quam ifop. eerft met f fchepen op Su-Joor Pe-*

matra voor Pedir ten anker , alwaar hy
met de koning van Atsjien , en daar na
met die van Pacem , vrede maakte.

Van daar ftevende hy naar Malacca , En p
een voorname koopftadt , die weleer on- Malacca,

N der
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der den koning van Ziam geftaan had

,

maar, van hem afgevallen , nu onder Ma-
mud of Mohhammed, koning van Malac-

ca, geraakt was.

Hy vond op de reede van Malacca Chi-

neefchejonken,die hem vri'endelyk verwel-

„ , komden. Hy wiert van den koning zeer

W ei

r

minnelyk ontfangen, die vrede met hem
ontfan- maakte, hemdaar een huis vergunde, in

gen wierd 't welke zekere Roderyk Arauge als Factoor

geftelt wiert j maar gelyk de Mooren op

Calicoet Vasco Gama by den Samoryn ver-

dagt gemaakt , en veel fpel gebrouwen
hadden , om 'er hun maar uit te bonzen

,

zoo fielden de Mooren en Arabiers hier op
Malacca het de Portugeezen op de zelve

wyze. Zekere Anachoda of fchipper Be-

gud van Cambaja, en Raja Utimutis een

Javaan,bakten hen dezen koek,en maakten
hen by den koning voor zeeroovers uit, die

Doch ee-
maar

<l
uamen om ftem zvn lana" afhandig

raakt in te maken ,
gelyk zy die van Coetsjien , Ca-

gevaar. nanör, Ormus en Zofala ,
gedaan hadden

,

waar op de koning voornam 't verbond

heimelyk te breken, al de voorname Portu-

geezen te gaft nooden, en op die maaltyd

Slaa en
te vermoorden. Siqueira wiert van de

agt op Chinezen getrouwelyk gewaarfchouwt de
verfchei- bedriegelyke Maleyers niet te vertrou-
de waar- wen . <joch agtte dit in 't eerft niet , maar

wingen
na<irukkelyker , en nog tweemaal gewaar-
fchouwt, veinsde hy ziek te zyn.

Deze twee roervinken , die zeer ryke

kooplieden waren, hadden 's konings oom

,

den Sjahbandar , en meer andere Grooten

,

door gefchenken op hun hand weten te

krygen, doch hadden den Lakfamana, of
zeevoogd van Malacca , die oordeelde,

dat men 't verbond niet behoorde te bre-

ken, niet konnen bewegen.

De koning wilde daar egter mede
voort, en nam voor, ziende dat dit mis-

lukt was, Siqueira op zyn fchip om hals

te brengen, terwyl zyn meefte volk met
de booten zou aan land zyn ; en om daar

den weg toe te baanen , zou men aanbie-

den , hen , volgens de Indifche gewoonte
alomme, als 'er eenig fchip de eerftemaal

quam , ten eerften af te laden.

Om 't werk te beginnen zou mep , om
zeker te gaan, een teeken met rook aan land

geven , na 't welk Raja Utimutis moeft
Hy ont- aanvallen doch hy dat wat te vroeg op
komtzeer. ri . ' „. .*.'•». , ,

° K
gelukkig; t lc"'P van öiqueira, dien hy aan boord

doch veel aan 't fchaakfpel bezig vond , willende on-
anderen dernemen , en Siqueira pas te voren , eerft

vermoord
^oor ĉrĉ mn^ Magellaan , en daar na door
een flierman uit de mars , dat 'er al een
met de ponjaard klaar ftond

,
gewaar-

fchouwt, zóo verydelde zyn aanleg, en
hy wiert met al de zynen op de vlugt ge-

dreven , maar terftont daar na , wanneer
het rooktêken in de ftadt eerlt opging,
wiert het meefte volk aan land , uitgeno-

men eeuige,die naar 't huis van den Fa&oor

gevlugt waren, deerlyk vermoovt , van al

het welke de koning , ziende dat zyn voor-
nemen op de fchepen mislukt was , veinsde

niets te weten. Siqueira , die van zyne
kant nu mede veinsde , om de 20 Portu-

geezen , die in de ftadt noch waren , waar
onder ook Francou Serraan , eerft weer aan
boord te hebben , verzogt die van den ko-

ning j doch , als hy zag , dat de koning
dit uitftelde, om hem, als hy klaar was,
te overvallen , zeilde hy, na dien vorft

zyne trouwloosheid verweten te hebben,Q^
eindelyk naar Indien, maar hoorende dat

d

et MM
'

d'Almeida, zyn patroon, al naar Portugal PortugjL

was, vertrok hy mede ten eerften derwaart,

alzoo hy voor Albukerk , diens party hy
tegengeftaan had, vreesde.

Albukerk, ondertuflchen weer volkomen
herftelt, taft, op den raad van Tïmoja, zynen A k

^
verbondeling , en hoofd van een aanzie- Goa,
nelyke vloot, eerft de twee kafteelenvan

Goa, Pangin en Bardes, (daar hy door
Timja, en zyn zufters zoon, AntoniNo-
ronba, al voor zyn aankomft , meeftervan
wiert) endaar na de ftadt Goa zelf, aan,
die hy den iöden Februarii ifio. vermits # .

Zabajim Hidalchan* , zoon van den over-jy^
1^

leden Zabajim , kort te voren zyn vader in chan.

't ryk van Cuncan , ofVifiapoer , gevolgt

,

en na deszelfs grenzen getrokken was,
byna zonder bloedftorten veroverde j en
zynen neef Antoni Noronba tot opper-

beftierder dier ftadt , en Gajjtar Paiva tot

flotvoogt aanftelde.

Hy hieldt de zelve egter niet lang in

,

maar wiert ten deele door Zabajims magt , Doch

doch meeft door den haat en afval van wel ™oet ^
900 der zynen , die hem deze eere be-

jaten

nydden
,
gedwongen de ftadt den 3often

Mey weer te verlaten , en dat met zoo
haaflig een overleg, dat zy naaulyks

hunne fchepen konden krygen , en is hun
gevaar daar by af te nemen , dat Al-
bukerks paard onder zyn lyf ter nederge-

ftooten wiert. Het bleef hier niet by.

Die groote held, die de ftadt Goa, als

de bequaamfte ten zetel van zyn opgaande
opperbeftier, en als de gelegenfle ten han-

del , vermits zy de fleutel van al de nabuu-
rige ryken was , aangezien , en ook daar

toe by zich zelven verordent had , vond
goed die ftadt nog eens aan te taften.

Hy trok dan den aotten November met 34
fchepen , 1 f00 Portugeezen , en 500 Ma-
labaren , weer naar Goa , en had , na een

dappere ftrydvan 6 uuren, het geluk van ^""^
die weer, maar met verlies van 40 man- opnieuw,

nen , te veroveren , en dat pas te voren

,

eer T'imoja tot zyne hulp daar aanquam, zoo
dat het fcheen , dat die eer alleen voor de
Portugeezen gefchiktwas. Hyfteldetot
flotvoogt van Cananör aan Emanu'èl Kunha\

in de plaats van Roderik Babcl, dien hy,
vermits zyn neef in de laatfle flag geble-

ven was , flotvoogt van Goa gemaakt had.

Na
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in

•er-

Na deze groote overwinning nam Al-

bukerk , den i
ften Auguftus i f 1 1 . voor met

2.3 fchepen naar Aden , volgens 's konings

laft, te zeilen j doch de winden wegens

't veranderen van het moeflon hem tegen

t
zynde, liep hy met zyn vloot, en 1400

Ma- mannen, naar Malacca, om de Portugeezen

en goederen , door koning Mohhammed
zedert Siqueiras tyd daar aangehouden,

weder te eiflehen.

Hy Vorderde die eerft in der minne,

doch , volgens der Chinezen waarfchou-

wing, ziende, dat hy om den thuin ge-

leid wiert , en de koning maar tyd zogt

te winnen , om ondertuflehen zyn vloot

,

die van de hand was , tot zyn onderftand

tekrygen, zoo tafte hy de ftadt aan, en

J . ftak die in den brand , 't geen de koning

zoodanig ontftelde,dat hy terftont Arauge ,

en de andere Portugeezen , met aanbieding

van vrede, aan den opperbeftierder zond

;

die daar op een plaats tot 't maken van

een vefting eifchte , welke de koning wel
beloofde, maar daar quam niets af, 't geen

Albukerk bewoog de ftadt weer aan te

taften, en alles te verwoeften, uitgeno-

"al. men de huizen van Raja Utimutis , die zich

met gefchenken tydig voor hem vernedert

had, endatYZwNinachetue^ eneenige an-

dere Javanen , die hy als bondgenoten

in zyn befcherming genomen had.

Hy floeg den koning der mate op de

vlugt , dat hy van zynen olifant afftygen

moeft , 't geen zynen val te meer verhaafte

,

en een grooten buit in handen der Por-

<t tugeezen deed vallen. Het vyfde deel

daar van , koning Emanuèl toekomende

,

beliep 200000 ducaten. Hy vond daar

ook een. groote menigte van wel pooo
metale en andere Hukken gefchut. De
koning , met weinige der zynen na 't na-

burig bofch gevlugt , quam van droefheid

,

geen herftel aan zyn zaaleen ziende , te

fterven.

; De opperbeftierder herftelde ten eerften

alles in de ftadt , bouwde daar een vefting

,

maakte tot eerfte landvoogt van Malacca
elt "'Roderik Brit Patalyn^ gaf 't bewind over

^._ "de Mohhammedanen aan Raja Utimutis-,

doch , daar na bevindende , dat hy een

•verraader was , die met 's konings zoon
Aiodijn aanfpande , deed hy hem en alle die

hy van de zynen fchuldig vond, met de
dood ftraffe.n,en hunne huizen verwoeften

;

ftellende Ninachctue over dé Mohhamme-
danen als Sjabandar aan.

Hy gaf van deze groote overwinning
kennis aan den koning van Ziam , die hem
daar over geluk wenfehte.

In 't einde van December ifii. zont de
onderkoning Albukerk 3 fchepen onder
Antoni Abreus naar de Molukze en Banda-
neefche eilanden, om van de zelve nader
kennis te krygen. Hy kon die wegens
ftorm en onweder niet opzeilen , maar

raakte , na de ftadt Agacimum ( eygent-

lyk Greflic) op Java aangegiert te heb-Diei^iz.
ben, in 'tbegin van 'tjaar ifiz. in Am- in Am-
boina , daar hy eenige nagelen innam ,

holn3 >
cn

en ook in Banda
,
gelyk Francois Serraan , ™a^

a

die in Banda van hem fcheidde, na fchip-'gerykSer~

breuk op de fchilpads eilanden ( anders raan in

Noefapinhas genaamt) geleden te hebben ,
Ternate.

in Ternate aanlandde , alwaar hy van den

vorft wel ontfangen wiert.

Albukerk , het noodige op Malacca ver- ^, 'i

zorgt hebbende , verzeilde met 4 fchepen
icerks

*

.vt

een

"tUti-

is.

de

uk-

ver-

van daar naar Malabar , om de voornemens trek van

van Hidalchan wegens 't hernemen van Malacca '

Goa te verydelen > doch liet Pedro An-
drado met 10 fchepen ontrent de mond
van de ftraat van Sincapoera , om een wa-
kend oog op den prins Aloddin , die naar

't eiland en de ftadt Bintam gevlugt was j

te houden.

Hy had het ongeluk , van ontrent Pa-
cem op een klip fchipbreuk te lyden , en
quam,na groot gevaar üitgeftaan te hebben,

in Februarii'ifn. met de overblyfzèlen

van zyne ontramponeerde fchepen weer
te Coetsjien , en vond te Goa alles in goe-

den ftaat, na welke ftadt hy metdenflot-
voogt van Coetsjien , Pieter Mascarenbas.^

met 16 fchepen vertrok. _ .

Hy dwong den Samoryii om Vrede te den^fa-
verzoeken, en maakte den koning der Mal- moryn.

divifche eilanden aan Portugal cynsbaar.

Na zyn vertrek van Malacca maakte Maaltl
'

de

zekere PatiCatïr weer'eenen toeleg, om^™
de Portugeezen van daar, was 'tmogelyk,

te verdryven , volgens beloften , door hem
aan de weduwe van Raja Utimutis gedaan

,

met wederbeloften van hem dan hare doch-

ter ten houwelyk te geven j maai' hy wiert Herftek

ettelyke reizen in de vlugt geflagen , zon- de zaaleen

der dat de Javaanfche hulptroepen hem™1 Ma~

eenigzins hadden konnen herftellen , alzoo
acca "

die ook geflagen , en gedwongen wierden

met groot verlies en fchande naar Java te

vlugten , met dezen Pati by hen j die 't op
Malacca niet langer had.konnen houden.

Ook maakte Albukerk een verbond met
j^aakt

den koning vanPegu, en vrede met dien vrede

van Vifïapoer , en met Hidalchan , behal- met ver-

ven dat hy den keizer van Malabar ook fcnei'^e

bewoog , hem 't bouwen van een fterkte
^ or en'

op zyn land toe te ftaan , die in 't begin Bouwt
van Maart ifi^. aangelegt wiert. eeniterk-

Albukerk had nu alles aan dien kant in
f

e op Ca"

ruft, en was derhalven den i8deu Februarii

if 13. naar Aden gezeik , met een vloot

van 10 fchepen , en 1700 Portugeezen , on- Gaat naar
derfteunt van 1 000 Indianen , en het Pieter Aden.

Mascarenhas als landvoogt van Goa, om
in zyn afwezen daar te gebieden.

Hy eifchte die ftadt ten eerften op; maar
men paaide hem met beloften, totdat hy
eindelyk genoodzaakt wierd de ftadt aan

te taften , maar moeft , fchoon zyn volk

al op de muuren was, onverrigter zaake

N % den
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tydelyk

geftilt,

den aftogt doen blazen -, waar op hy mee
. de zynen , na eenige vaartuigen verbrant

te hebben , weer vertrekken moeit , zon-

der die ftadt , die hem te fterk van nature

en van volk was , eenige verdere fchade

te hebben konnen toebrengen.

Na zyn vertrek van Malacca , raakte

Nieuwe het daar weer in de war door eenen Pati

moeite op vanJapara , die al by Raja Utimutis leven ,
Malacca, zedert 7 of 8 jaaren, eenen aanflag tegen

't leven van den koning van Malacca ge-

fmeedt hadt , om zich die ftadt te onder-

werpen. Schoon Raja Utimutis nu ge-

ftorven was , bleef deze Javaanze Pati

egter by dit voornemen volharden , van

tyd tot tyd volk , onder voorgeven van

daar te komen handelen , derwaart zen-

dende, die zich heimelyk in des oveiie-

dens huis verborgen.

Toen nu de zaak , na zyne gedagten

,

ryp was
, quam hy met 300 bemande vaar-

tuigen naar Malacca, maar wiert van Brit

Patalyn , den landvoogt , en Andrado , die

over de zeezaaken gebood , ' zoo deerlyk

geflagen , dat hy zyn meefte vaartuigen

,

en wel 8000 man van zyn volk verloor,

waar tegen de Portugeezen maar 30 man
der hunnen miften.

Behalven dezenJavaanzen Pati,o£graaf,

had ook Mobbammed, koning van Bintam

,

't oog op Malacca , en maakte eenen toe-

leg om het te overrompelen , doch , ziende

zyn aanflag tegen Pieter Per/on, verzor-

ger van koning Emanuels zaaken aldaar

,

mislukt , zoo maakte hy met de Portu-
geezen vrede , 't geen Malacca een langen
tyd ruft gaf.

Na Albukerks te rugkomft van Aden te

. Goa , kreeg hy van den koning van Cam-
Albukerk

krygt ver-

loftot het baja wel verlof, om te Diu een veiling
bouwen te bouwen , doch dat had geen fterken

veftin^e
voortgang- In &e twTchentyd ftierf ook

Diu .

° de Samoryn , en wiert van Naubeadarim
,

een vriend der Portugeezen , opgevolgt

,

waar op het bouwen van de fterkte , door
des vorigen Samoryns vuilaardigheid gc-

ftremt , zynen voortgang , en de vrede
wat beter duur had

,
gelyk hy aan koning

Emanuèl ook eenen Gezant zond.

In dit zelve jaar had Albukerk weer veele

hafpelingen met zyne hoofdluiden te Goa,
en geen minder dwarfche beraadilagingen

,

of men daar blyven zou of niet , waar op
hy, na 't langer verblyf aldaar , by meer-
derheid van ftemmen , overgehaalt te heb-
ben, Georg Albukerk tot tweeden landvoogt
van Malacca aanftelde j doch 't bouwen
der veiling van Diu, hem te voren door den
koning van Cambaja toegeflaan , had nu
geen voortgang meer , aangezien die vorft

van zinnen verandert was j gelyk het ook
te Ormus , fchoon men daar vrede ge-

maakt had, byna eveneens ilondt, daar
men 't bouwen van een veiling ook af-

wees j vooral nu Zcifoddin overleden , en

Termuza , zyn broeder , door beftier van Dood
Noereddin , in zyn plaats gevolgt was. van .7-eif-

Gelyk Noereddin van zyn neefHhamed kort oddin >«»

daar na als ryksbeftierdervervangen wierdt. voket
^

Deze had 1 fooo ducaten wegens de be-
loofde fchatting behooren te betalen ; doch
telde aan Pieter Albukerk , alzoo hy nu niet

meer geven kon , voor af 1 0000 ducaten

,

met beloften de andere f000 ten eerften

ook te zullen voldoen.

In 't einde vanFebruarii iflf. trok de... ,

opperbeftierder van Indien met vj fche- wor
u

d
pen , veinzende naar Aden te willen gaan , meetter

naarOrmns, blokkeerde het eiland, liet van Oi-

Hhamed ombrengen , wiert daar meefter
mus'

van alles, deed daar toen een vefting,
,

mits verligtende den koningvan de helft ^.*ater

der fchatting , na zyn zin maaken , en veiling

trad in verbond met den koning van Per- bouwen,

fien Ifmaely fchoon hy hem-dezen fchop-
nen brok ontrukt had.

Dit verrigt hebbende quam hy met de
vloot weer te Goa. Maar hoe groote
dienilen deze dappere held zynen koning
gedaan had , was hem egter niet mogelyk
te beletten , dat zyn vyanden koning Ema-
nuèl zoodanig tegen hem hadden weten op
temaken, dat hy hem, fchoon hy die drie ,\
voorname fteden,Goa, Malacca,Ormus, en^"i
by na de gantfche kuil van Indien , aan zyn beloont
gebied onderworpen had, volkomen begon
tè mistrouwen , zich verbeeldende , dat
Albukerk dit niet voor hem , maar voor zich
zelven , gewonnen ,.en voorgenomen had ,
zich tot koning van Indien op te werpen.

Dit bragt ook den koning daar toe , dat En op-

.

hy goedvond hem op te ontbieden , en ontbodea

Lopes Suar.es Alvarenga (zoo andere wil-Lopes
len Ahergaria) in zyn plaats, als derden Suares

oppergebieder naar Indien , te zenden, Alvaren-

die den 7
den Apvil ij-ij-, van Lisbon ver-Sa derd(:

trokken , en den zden September voor Goa bkAcF'
ten anker gekomen is. van In-

Albukerk had werk , dat hy de reede van diën>

Goa kreeg, en raakte, nu 63 jaaren oud,
aan den argang , 't geen hem zoo veel niet

verfwakte , als wel de fpyt , dat hy door
Alvarenga , die kort voor zyn overlyden
met iolchepenvoorCoetsjien verfcheen,
ilondt vervangen , en , zoo flegt voor al

zyn dienilen geloont, nu opgezonden te

worden. Hy ftierf, dezen hoon zich zeer

aantrekkende , kort daar na , een baftaard- Albukerks

zoon nalatende, Blafius Albukerk genaamt

,

die van den koning, nadat hem zyn mis-
flag te laat berouwde , over 't ongelyk
dezen wakkeren held op valfche berigten
van zyn vyanden aangedaan , naderhand
dies te meer begunftigt wierdt.

In 't laatfte van dit zelve par 1 f r y. trad
de opperbeftierder, Lopes Suares Aharenga,
in het opperbevel van Indien , ontrent-

welken tyd ook Campfou , Sulthan van
Egypten , overleden is.

Pas voor de dood van Alfonfus Albukerk

had
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had hy tot bevelhebber, of landvoogt van

Ormus , zynen neve , Pieter Albukerk , aan-

' gefteltj ook was, volgens koning Ema-

nuel laft , Georgius Brit in de plaats van

Georgius Albukerk derde landvoogt van Ma-
lacca gemaakt , alwaar ook niet lang te vo-

J

1" ren eenige fchelmftukken van den koning
* van Bintam , voet gevende tot onthalzing

mvmAbdallab, koning vanCampara, des

• Bintammcrs fchoonzoon , en naderhand

ook tegen de Portugeezen zelf , op een

gruwelyke en verraadérlyke wyze bedre-

ven, te voorfchyn quamen ; op welke be-

dryven ook éen zeedag tuffchen hem en
• Francois de Melk , doch tot zyn groot na-

deel ,• volgde ,
juift in die tyd , dat Brit

Georg Albukerk te Malacca quam vervan-

gen. Na Brit ,
(die tot ifiy. en dus

niet lang , Malacca beflierde)', wilde Nuno
ei- Vaz Pereira zich in zyn plaats indringen

,

[a" onder welke door onderlinge gcfchillen

Malacca weer in groot gevaar geraakt zou

hebben, zoo 't niet voorgekomen was.

tj.
In 't jaar i f ió. maakte Alvarenga vrede

ilct met de koningin van Coulan , bouwde daar

een veiling ; beveiligde de vrede met den

nieuwen Samoryn, verydelde de nieuwe

bedenkingen van Goa te verlaten , zont

Ferdinand Pedro Andrada in Mey 15*17.

naar China , om daar in vriendfchap handel

te verzoeken, die onderweg by'-den ko-

ning van Pacem aangierde , vrede met hem
maakte , en verlof kreeg, om daar een

vaftigheyi te bouwen. ' Uit China , daar

hy minnelyk ontfangen was ,
quam hy in

't jaar ij- l8. eeril te Malacca, en vertrok

naar Portugal ; doch zyn broeder ftiet

alles in. China weer om verre.

n. Alvarenga zelf ging ook naar Aden in

'chtFebruarii if ij.met-f.} fchepen,met welke

\- vloot hy den bevelhebber aldaar zoo ver-

^
n
baasde, dat die hem ootmoedig de ftads

[° fleutels aanbood , doch de landvoogt ; hem
voor getrouw genoeg houdende by die

aanbieding , nam de zelve niet aan , fleu-

rende hier mede zeer lafhertig zoo lang,

tot die bevelhebber , ondertuffchen in flaat

geraakt , zich weinig aan hem gelegen

het , en hem zeer veragtelyk begon te

handelen 5 .waar op hy zich eindelyk ge-

noodzaakt vond , na eenige fchepen door

ftorm verloren
, j udda aangedaan , en Zeila

geplundert te hebben, onverrigter zaake

van dien tocht weer naar Ormus en Goa

I
,

te keeren, 't geen kort daar aan door Hi-

ü, dalchan , en den zden landvoogt , Pieter

«ge- Moncojus , in groot gevaar en tot hongers-

nood geraakte, al 't.welke door de komll
van Joan Silveira , en Antoni Saldanha , met
hunne fchepen en volk herftelt , en dus

dit derde

met een vrede belloten wiert

Alvarenga herftelde ook door Johan Sil-

Tjü veira de'vervanene'zaaken in deMaldives,

'ii-Cambaja, enBengale, door nieuwe ver-

bonden ; na welk laatfle ryk hy hem zont ; Ves , in

doch hy , door den overflen van Katigan Bengale

,

misleid , taftte hem tweemaal aan , en Z
J} °P_

dwong hem tot vrede >

den

die niet gehou-
Ceylon -

en waar op Silveira genoodzaakt

beleg van Goa door Hidalchan

Colombo

wiert met een reddelooze vloot naar Cey-
lon af te zakken.

Het aanmerkenswaardigfle egter, dat

onder Alvarenga 's beftier voorviel, was, dat

hy met ip fchepen en 700 mannen naar

Ceylon trok, en in 't jaar ifi8. niet al-

leen vriendfchap met den koning van Co-
lombo maakte, maar, uit ontzag voor de
Portugeefche wapenen , Wiiet tegenflaande

de oprokkeningen der Mooren tegen

henluiden , hem ook gedwongen heeft

het maken van een fterkte aldaar toe te

ftaan. Zy wiert ten eerften begonnen,
doch onder 't bouwen der zelve brak de
koning 't verbond, en floeg eenige Portu-

feezen dood j 't welk dien vorfl zoo qualyk word"
equam , dat hy , eerfl wakker geklopt , cynsbaar

tot een fchandelyke vrede verbonden , en aan 1>or'

gedwongen wiert te beloven , voortaan
tug

aan Portugal cynsbaar te zullen zyn.

De fchatting, hem jaarlyks opgelegt,

zou beftaan in 120000 ponden kanneel,

1 2 ringen met Zaffieren , of andere edele

gefteenten , en 6 olifanten , waar voor
hem Emanuel tegen zyne vyanden be-

fchermen zou.

Hier op ging het bouwen der veiling Hy
van Colombo voort , en Jóhan Silveira bouwt

wiert als eerile flotvoogt dezer velling
, ^. b

een

en Antoni Miranda. d'Azevedo over de zee-
ve in°'

zaaleen , aangeflelt.

Hier moet ik nog by voegen , dat , na
de dood van Georgius Brit , die in 't jaar

1 f 1 7. op Malacca flierf, over de regeering
tuffchen Nuno Vas Pereira en Antoni

Pacieco gefchil gerezen zynde , > Alexis de

Menefes uit Portugal met eenige fchepen

zeer tydig op Malacca aanquam ,- alwaar

hy Alfonfus Lopes da Co/la in Brits plaats tot

4
deu Malakzen landvoogt , volgens laft van

koning Emanuel, heeft aangeflelt.

By zyn aanwezen aldaar beoorlogde de M ,

koning van Bintam die van Malacca weer weer aan^

met ernfl , gelyk hy na zyn vertrek 17 getart

dagen lang de fladt belegerde , doch hy door den

wiert tweemaal zoo deerlyk geflagen
, van^lin-

dat hy Malacca zedert in rufl Het , en tam.

'er van af zag.

Alexis de Menefes had voor zyn vertrek Nader laft

van Malacca aan ïrifian de Menefes ook tot het

laft gegeven , om de Moluccos nader te ]?"*
d~r

bezoeken terwyl hy zelf na Goa vertrok. Moluk-
Dit nu 'tvoomaamfle zynde, 't geen ken.

in de drie jaaren van Alvarengas opperbe* .

ftier voorgevallen is , zoo heeft hy in 'tjaar L ê

°
s

ifi8. zyn regeering aan Jacob of Dïego siqueira,

Lopes Siqueira,ó\c den 8 ftenSeptember 1 ƒ 1 8 vierde

met 10 fchepen te Goa quam,overgegeven. nPp
^
rbe"

Die hem als vierde opperbeftierder van v^[ fn„

Indien verving, dien.

N z In
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ves te

gaan.

Hy be-

teugelt

cenige

vorlten.

Koning
Emnnué'ls u e

In 't begin van zyn regecring , ofifip.
zont hy Garfia de Sala naar Malacca om
daar eenige zaaken te verrigtcn , doch by
zyn komft vont hy den landvoogt , Al-

fonjus Lopes Cofta ziek , en nam, als vyfde

landvoogt van Malacca , 't bellier van

hem over.

BelaftGo- Ook had Siqueira zekeren Johan Gomes

mes naar naar een der Maldivifche eilanden gezon-
de Maldi- den , met lalt , om daar een veiling te

bouwen ; doch daar gekomen wiert hy
van de Mooren vermoort.

Hy beteugelde ookAloddin in zyne nieu-

we aanflagen tegen Malacca, en dwong
den koning van Baticala tot zyn pligt.

In dit zelve jaar ifip. troude koning
Emanuel , nu fo jaaren oud , dezuftervan

, keizer Carel V. toen koning van Spaanjen

,

v
' en zond ook Georg Albukerk met 16 fche-

GeorgAl- pen uit , waar van 'er maar 4 in Indien
g^A^quamen.

Indien. Ontrent dezen tyd wiert FerdinandMa-
gellanesy een Portugees Edelman, die te

voren al in Indien geweeft , doch van zy-
nen koning—na zyn gedagten te gering
gehandelt was , op koning Emanuel zeer

misnoegt , om dat hy hem maar een halve
goudgulden ioldy meer ( om wat edeler

daar door als anderen te fchynen
) gewei-

gert had. Dit ging by hem zoo verre,

Ferdi- ^at ty> zyn PPns en vaderland vergetende

,

nand Ma- (wat kan de ipy t van een geringen geleden
gellaan hoon niet uitwerken) zich na Carel V.

^
ee

ca

z

rei

h oegaf , hem toonde, hoe de Moluccos

den V. onder de kroon van Oaflilien zelf, volgens

aan. 't oud beraamt bellek tuüchen de ryken
van Portugal en Caftilien , behoorden

,

en dierhalven onrechtveerdig van koning
Emanuel bezeten wierden.

Hy floeg hem in 'teeril, op verzoek

Diezynen van dcn P°ltugeefc rieri gezant, af, doch
voorllag door den Spaanfchen raad van zyn recht
aanneemt overreedt , zont hy hem den iodeu Au-

guilus if ip. met f fchepen uit , om , niet

langs Cabo de Boa EJperanca , den gewoon-
lyken weg der Portugeezen , maar door
een nieuwe flraat , na zynen naam de ilraat

Magellanes genaamt , Beweftenom naar

de Molukken te zeilen; een tocht, van
welken wy hier niet uitvoerig zullen fpre-

ken , vermits wy dat onder de befchryving

van Ternate doen. Alleenlyk zuilen wy
zeggen , dat hy daar zelf niet quam , ver-

mits hy den 27ften April ij-21. op 'teiland

Matan, een der Ladrones eilanden , dood-
geilagen is , doch

, 3 fchepen gebleven

zynde
,

quamen'er 2 van de ƒ in 't jaar

en hem
naar In-

dien

2cnd.

Magel-
lïuins

dood.

Verdere
ontmoe-
ting van
Magel-
laans

fchepen.

i f22. voor Tidore , van welk 'e

gekomenSevilien gekomen , doch een weer naar

Tidore gekeert is, na 't welke Antoni Brit
,

toen al landvoogt in Ternate , Garfias

ƒƒ<'«//£ zont , die, beleeft ontfangen , hen
op hun verzoek alle hulp aanbood , en
met Port ugeefche fchepen weer in Spaan-
jen gebragt heeft.

den ko-

ning van

In dit zelve jaar dwong Siqueira den Siqueira

koning van Pacem ook zich aan Portugal dwi"gt

te onderwerpen
,
ging in Februarii 1 f20. r?

1 ko

met 26 fchepen, en 3000 mannen, naarpacem
't Roode meirdatende ondertuflehen 't op-
perbeftier nmAlexis deMenefes; doch hy

Zyntoc
'lt

keerde vanJudda onverrigter zaaken weer

'

t R00de
naar Ormns ; en liep in Auguftus naar In- meir.

diè'n , na dat hy 't eiland Baharein , in de
golf van Perfien , onder Portugal gebragt
had.

Dit mislukt zynde , ging hy 't zelve jaar

naar Diu ; maar Goa raakte hier door weer AD
4ere

in groot gevaar, vermits Zabajim van des ^™n

h*

zelfs flegte bezetting berigt kreeg ; maar
Rocierik de Mello, landvoogt van Goa, tydig
kennis hier af bekomende , verydelde dit

alles.

Siqueira bewoog ook Nifawelek te„
Chaul hem toe te itaan , daar een veiling

bo
y
w[

te bouwen , dat eeril wat fchooivoetende een

voortging ; doch egter, na een kleinen ve'üng te

veldilag , zyne voltoijing kreeg. Chau1,

Ontrent dezen tyd quam keizer Maxhni- „ . ,

liaan te llerven , en de Spaanze koning
, y. worf

Carel V. als keizer in zyn plaats te volgen, keiier.

Op Ceylon was het in deze tyd ook
niet in ruil , alwaar , in Johan Silveiras Onruft>

plaats , in 't jaar if2o. als tweede land-
Cey

voogt nu Lopes Brit regeerde.

Deze had de veft.ir)g,doorAlvarenga daar
maar van klei en ileenen gemaakt , te fwak
bevonden, en dierhalven eenandere, vry
beter van de grond af aangelegt, en ook
voltoit, 't geen de Portugeezen tegen de
Inlanders veel baldadiger worden deed %

die, te veel getergt , hen begoften te be-

oorlogen; doch die oorlog wiert door
Brits dapperheid haaft geëindigt , en na •

dien tyd door hem bezorgt , dat men den
Inlander beter handelde, die zich zedert

,

hoewel gedwongen, ook geruft hielt.

Dit is 't voomaamfte , in de drie jaaren

ontrent het bewind van den opperbellier-^m^
der Siqueira , in Indien voorgevallen , die

(je Menc-

daarop in 't jaar if2i. zoo dePortugeefche fes, vyfde

Schryvers zeggen , doch, zoomyby een

9

p?
,

etl,e
'

netter lyft blykt, in 'tjaar if22. 't zelve ""{J,
aan den vyfden opperbellierder Eduard de dien.

Menefes overgegeven heeft , die den f
den

April met 1 ƒ• fchepen van Lisbon vertrok-

ken was.

Het eerfte, dat onder zyne regeering

voorviel, was 't veroveren van 't ryk Pa-

cem uit handen van den tyranC#«#/, voor
den zoon van den wettigen vorft, en de
dood van Georg Brit , en veel andere Por-

tugeezen , op Atsjien. Hy was door ko-
ning Emanuel voomamelyk uitgezonden ,

om naar de Moluccos te gaan , en daar

't opperbevel te voeren , doch met laft , dat

zyn broeder , Antoni Brit , by aldien hem Antoni

eenig ongemak overquam , in zyn plaats Britstodf

volgen zou. ™n de

Hy vertrok dan in dit zelve jaar van Ma- ^° al

lacca

,
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Iacca , daar nu Georg Albukerk als zesde

landvoogt in plaats van Garfias Sak re-

geerde, en de regeering nu pas overgeno-

men, en vergeeft den Bintammer aange-

taft had , naar de Moluccos , en over-

winterde te Greffic op Java.

jg Dit deed hy in dit zelve jaar, dat ko-

ord ning Joban III. , zoon van Ëmmu'él, den

; 2ofteu December in 't ryk hem gevolgt
or"was, zyn vader den i3 den overleden fcyn-

de.

Onder dezen landvoogt de Memfes , zont

; Georg Albukerk in 't volgende jaar ifzz.

jn.zyn^n neeve, Garfas Henrik ook naar de

eilanden van Banda , die op Greffic mede
aangierde , en Brit daar nog vond

,
gelyk

die, in 't einde van Februarii in Banda ko-
mende , Garfas Henrik daar ook vond

,

alwaar zy verïcheide nieuwe tydingen van

de 2 Spaanfche fchepen , die in de Mo-
luccos gekomen waren , hoorden.

Het verdere 't zy in de Moluccos , 'tzy

in Banda , deze twee mannen ontmoet,

zullen wy , om dubble vernaaien te my-
den , onder de befchryving van Temate
en Banda nader voordellen , zynde het ons

genoeg hier aangewezen te hebben, dat
an in die jaaren van 't opperbeftier onder
'" Eduard'de Menefes voorgevallen zy, dat

Brit in Mey in Ternate , en Garjias Henrik

in Banda gekomen , dat Brit van de ko-

ningin daar wel ontfangen , en hem toege-

ftaan is een fterkte te bouwen , die in

junii ifi2. begonnen wiert.

, Onder dezen de Menefes kregen de Por-

^r
tugeezen weer nieuwe moeite , zoo met

:e- den koning van Atsjien, Ibr'ahim, als met
:t dien van Bintam , die weer een aanflag

op Malacca had.

De eerfte had zynen ouden vader 'm. de

keten geflagen, en 'in een koi gefloten,

ook had hy niet alleen den koning van

Pedir , en nog een anderen vorft , zyne

bloedverwanten, uit 'trykgejaagt, maar
ook den koning van Pacem , zonder eenige

vreeze voor Garjias Henrik , flotvoogt al-

daar, van zyn ftadt, en kort 'er na van

zyn gantfche ryk, berooft , dwingende ook
de Portugeezen , niet tegenftaande 't ont-

zet, door Sebafliaan Soufa daar aangebragt

,

hunne fterkte , zonder dat zy tyd hadden

't gefchut , of 't buskruit , mede te nemen

,

zeer haaftig te verlaten, na welke verrig-

ting hy ook 't ryk des konings van Aroe
veroverde , dwingende dien vorft naar

Malacca te vlugten.

Georg Albukerk , landvoogt aldaar , zogt

al de aanflagen des konings van Bintam
tegen Malacca wel te verydelen , maar had

de ramp van tegen des zelfs zeevoogt niet

in-

gelukkig , en met verlies van 6y Portu-
geezen , te flaan , waar by nog quam, dat
vericheide Portugeezen, tePahan aange-
giert , en van 't huwelyk dezes konings
met de dochter van die van Bintam niet

berigt , daar aangehouden , tot de Moh-
hammedaanfche godsdienft gedwongen, of
anders voor de tromp van een ftuk gefchut
gezet , en in flarden gefchoten wierden.

Tegen zyne verdere aanflagen droeg die

landvoogt wel goede zorg , maar kon niet

beletten, dat Simon de Breo met zynfehip
en 1 3 man , deerlyk verbrand , ook Gar-

ftas Henrik met zyn 2 vaartuigen omcin-
gelt en verovert 5 zyn befte volk, na lange
tegenweer , vermoort , en hy zelfgedwon-
gen wiert naar Malacca te vlugten.

Dit maakte dien zegepralenden Moorse m<>-
zoo hoogmoedig , dat hy Malacca toenlacca bê-

met 20000 man te water, en 1 6000 man Iegert -

te lande , onder 't beftier van een Portugee-
fchen overlooper en verloochenden, Avilar
genaamt, en nog 4000 anderen onder zynen
zeevoogt , om de haven te fluiten , bele-

gerde > doch Albukerk , zich zeer deftig

en dapper gedragende, dwong hem, na
een maand beleg , op de tyding van de
aankomende hulptroepen onder Martyn.

Alfonfus de Soufa , af te wyken j hoewel
't waar is, dat de ftadt zich in zoo grooten
hongersnood bevonden had , dat men fo
ducaten voor een hoen had moeten ge-

ven.

Na dezen tyd had Georg Albukerk nog
meer voorfpoed , floeg wel 6000 Bintamze
Mooren dood onder 't zeebeftier van Sou-

fa , die , na de haven van dien koning
eenige tyd wel bezet, en hem luftig ge-

plaagt te hebben, naarPatani met zyn. y
fchepen vertrok , daar hy veel jonken (en

zelf dat , waar in de koning was ) ver-

brandde , hem dwong over boord te fprin-

gen ,
ja lei die ftadf ook in kooien , en

keerde dus weer met veel roem naarMa-
lacca.

Ontrent dezen tyd vertrokken Mw'O^Maitvn
Correa en Sebafliaan Soufa , ook van Ma- Correa,en

lacca naar Banda, daar zy na eenige tyd Sebarti-

aanquamen, gelyk ook Gafpar Gal, door aan ' S
p
U*"a

Brit uit Ternate gezonden, daar verfcheenj ^ en <£
met verzoek , jdat zy de Portugeezen in Moluc-

Ternate, tegen den Tidorees in oorlog, cos-

wilden komen helpen , waar op Correa ,

George Pinto , en Leonel de Leme , mede naar

Ternate trokken , om den Tidorees te be-

oorlogen.

Dus vielen onder 't opperbeftier van

Menefes meelt zaaleen, Ternate of Banda
rakende , voor , die onder hun eigen hoofd-

deelen verder zullen befchreven worden.

DERDE
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DERDE HOOFDSTUK.
VAsco Gama, VIde Opperbeftierder e»IIde Onderkoning van Indien. Zyn dood.

Henrik de Menefes , VTIde Opperbeftierder van Indien. Zyne verrigtingen

,

en dood. Lopes de Sampajo , VIIIde Opperbeftierder van Indien. Hy dwingt die van
Calicoet en van Bintan. Hoe hy met Mascarenhas handelt. Simon de Soufa vegt zich

tegen die van Atsjien dood. Sarnpajo overwint a\en vorft van Porca. Slaat den vyand
ontrent Bombahi. Nugnez da Cunha , IXde Opperbeftierder van Indien. Mangalor

,

Aden en Diu ingenomen. Slaat de Tarkze vloot. Garfias de Noronha , Xde Landvoogt
en IIIde Onderkoning van Indien. Vervolgt de zaaken van Diu. Steven Gama,
XIde Landvoogt van Indien , en zyn dood. Martyn Alfonfus de Soufa XIIde Landvoogc
van Indien. Japan ontdekt. Joan de Caftro , XIIIde Landvoogt en IVde Onderkoning
van Indien. Sophar belegert Diu. Zyn zoon vervangt hem. Word van tóOnderko-
mnggeflagen. De Caftro 's dood. Garfias de Saa, XIVde Landvoogt van Indien. Ge-
orgius Cabraal ,XVde Landvoogt van Indien. Alfonfus Noronha , XVIde Landvoogt
en Vde Onderkoning van Indien. Pieter Mascarenhas , XVIIde Landvoogt en VIde

Onderkoning van Indien. Onderkoningen en Landvoogden der Portugeezen van 'tjaar

ifoj\ af, tot 1721. Veroveringen der Portugeezen m Ooftindiën. Waar mede zy
de Ouden in alles overtreffen. Nieuwe wegen naar Ooftindiën , door anderen uitgevon-

den. Naamen der Vinders en Bezeilers der Straat Magellanes. Een andere weg,
door de Straat Le Muiregevonden. Nog een andere nieuwe weg, en door wien gevonden.

Nieuwe wegen naar Ooftindiën om de Noord nagefpeurt. Naamen dezer opfpeurende

zeehelden. Waarom zydaar niet konden doorraken. Een nieuwe weg «##r Ooftindiën
in 't Noorden , te land , ontdekt. Voortgezet tot in China. Moejelykheden hier over

tuffihen de Moscoviten en Ooft - Tarters , of Chinezen. En hoedanig die bejlijl zyn.

Nog een weg naar 't Ooften by California. Het uitvinden van de lengte , of 't Ooit
en Weft ,' zeer noodzaakelyk . Verfcheide Starkundigen , die na 't Ooft en Weft gezogt
hebben. Gemma Frifius en Apianus. Pieter Madina. Robbert Robbertfz. Robbert
Hues. Orontius en Wernerius. Petrus Plancius. Thomas Leamor. Die voorgaf
Ooft en Weft gevonden te hebben. Doch zyn ftellingen wierden niet voldoende bevonden.

AdriaanMetius. PhilippusLansbergen. Een Rooms Priefter, diens msmonbekcnt is.

Renatus Descartes. Andries van Berlicom. Abraham de Graaf. Chriftiaan Martini

Anhalt Een ander Schryver zonder naam. G. H. Gietemaker. Dirk Rembrantfz
vanNierop. Archimedes word geroemt het Perpetuum mobile eerfi gevonden te hebben.

Ook Cornelis Drebbel. Andreasvan der Wald vond dit in 't klein ontrent 'tjaar iófo.
De oude Landgraaf van Heflen - Caflel , grootvader des tegenwoordige , in 't groot.

Een Franfch Horologiemaker , in dienft van dezen Landgrave , maakte ook diergelyken

werk. In 't jaar ijij- vind Orefyzer te Cafel het Perpetuum mobile in 't groot.

Morinus, enanderen. Wifton,Creethoorn«zRafcher. In 'tjaar 1719. zegt de Mzv-
quis de Bethune Ooft enWei\ gevonden te hebben. Twee voorname zaaken , die 't uit-

vinden totnogtoe beletten. De verfcheidene miswyzingen van VCompas. d'Ónkundevan
den loop des ftrooms in de grooten Oceaan. Een voorbeeld 'er af van N. N. Andere

mvorfebing wegens de ziltigheid der zee in de diepte.

koning
van In-

dien.

Vasco X"^^' landvoogt Eduard de Menefes,
Gama, ^ 1 gaf in 't jaar 1^24. den 4

dcn De-
Z

be-
cember zyn opperbeftier van In-

ffierder, dien over aan den zesden opperbeftierder,

en twee- en tweeden onderkoning van Indien , den
deOndei- beroemden , Don Vasco Gama, graaf van

Vidigueira, die door Johan de III. met
I4fchepen, den oden April des zelven jaars

,

uitgezonden was. Kort na zyne komft
meinde hy naar Calicoet te gaan , doch

~ , .wiert ziek, en quam den i4ften Decem-
ber 15*24. te fterven.

Henrikde 1° zvn plaats volgde niet Lopes de Sam-
Menefes

,pajo ,
gelyk Vasco Gama belaft had> maar

zevende volgens 's konings brieven , als zevende

nierder

e" opperbeftierder , de gewezene flotvoogt

van In- vanGoa, Henrik de Menefes , inden jaare
ditn. ij-2.f . in Febmarii.

Deze landvoogt dwong in O&ober die 7ynera.

van Calicoet , fchoon poooo man fterk , rigtuigen

tot vrede , en deed hen de vefting aldaar en ^
afbreken. Hy nam ook voor naar Diu
een tocht te doen , doch ftierf, na Jlodin

geflagen , en zyn beleg te water en te land

verydelt te hebben , den zden Februarii

ifzö. enwiert, volgens des konings laft,

door Pieter Mascarenhas , gewezen land-

voogt van Malacca , als agtfte opper-

landvoogt van Indien opgevolgt.

In zyn afwezen nam Lopes de Sampajo \^k
voor eerft het opperbeftier waar, onder Samp*

eede, van 't zelve byzyn komft aanhemag^'

over te zullen geven ; maar, volgens na-^'
r vJ

e

„

der brieven des konings , zoo wiert Lopes
indicp

Vas a S'° Pelagio , anders de Sampajo ge-

naamt j ia 't opperbeftier zedert ïfió.
bc-
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beveiligt , en Mascarenhas tot zyn opvol-

ger geïlelt , ten minfte , men dwong
Mascarenhas, om dit zyn voorgeven , als

was het waarlyk zoo , voor waarachtig

aan te nemen , en dit alles te dulden.

Sampajo floeg die van Cahcoet,vernielde

in 't jaar i f16.
Alodin,komng van Bintam

,

zoon van Mohhammed, koning van Ma-
:°<>lacca , t'eenemaal , ftelde den vorigen
'

ar
wettigen koning, als een vafal van Portu-

' gal, daar weer in, en bragtMalacca dus

in volkomen ruft.

Wanneer Pieter Mascarenhas nu den

laatften Februari! ifi/. te Coetsjien, en

200 verder te Goa ,
quam , wilde 'Sampajo

,

op zynen eifch , hem 't opperbeftier van

Indien niet overgeven j maar zette hem
h eerft in de boejen , en daar na in de vefting

^,~ van Cananör gevangen j jahy zond hem,

Idi na veel gefchillen , en gewysden van rech-

ters , eindelyk by een onderhng verdrag
1 naar Portugal , alwaar hy van zynen ko-

f ning wel gerechtveerdigt , 'en Sampajo niet

i alleen in 't ongelyk geftelt , maar nader-

[
hand ook opontboden , en gedoemt wiert

L aan hem twee jaaren foldy , of een fomme

f van 20000 ducaaten , by hem als landvoogt
' getrokken , uit te keeren ; doch Sampajo

was, en bleef, voor eerft opperbeftierder ;

waar toe hy ook te voren op den zi ften

December ifij- door nieuwe rechters in

Indien gekoren was j van welken tyd men
hem ook eerft recht als landvoogt aan-

merken moet.

Buiten dit geval met Mascarenhas , moet
men van hem getuigen , dat hy een wak-
ker man was.

In 't jaar ij*z8.viel'er iets voor met die

van Cahcoet , die de ftoutheid hadden

,

om eerft die van Ceylon, bondgenooten

der Portugeezen , en daar na ook den flot-

voogt van Cananör , Jan Defe , aan te

taften ; doch zy wierden tweemaal wak-
ker geflagen.

, n e Ook was-er een voorval tuflchen Simon

ïfa de Sou/a, benoemde landvoogt der Mo-
,t "^luccos, die, op Atsjien aangierende , daar

vyandig aangetaft wiert. Hy verweerde

zich deftig , en floeg de vyanden ettelyke

maaien afj maai' was eindelyk,door 't groot

fetal der zelven , niet langer in ftaat , om
et gaande te houden ; des hy befloot zich

liever dood te vegten , als zich over te

Ï

geven. Hy ftierf dus als een dapper held

,

en wiert , na zyn dood , van de Atsjien-

ders wel in duizent ftukken gekapt.

Verfcheide aanmerkensweerdige zaa-

ken , Ternate , en Banda , betreffende

,

zyn ook onder Sampajo's regeering voor-

gevallen , die wy onder die landvoogdyen

,

en der zelver befchryving in het byzonder

,

ftaan te verhandelen.

Hy overwon, gedurende zyn beftier,

ft den vorft van Porca, nam zyn ftadt in,

en ook zyn vrouw en zufter , met yeel

juweclen versierd, gevangen,
I. D E E U

en e,

ijier

id.

er

n

n
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Den f
den Januarii if29. vertrok Sampajo Slaat den

van Goa naar Diu met fz zeilen, floeg vyand

tegen den vyand, die 64 zeilen fterk was , S
ntre

u
f

,

• - j ix j^u u f l.
'Bombahi.

met ven-e van de ftadt Bombahi , met zoo
veel geluk , dat zy verftroit wierden ; waar
op hy voornam Diu aan te taften, doch
dit wiert hem , door den ten dien einde

uitgezonden nieuwen oppergebieder van
Indien , belet , waar op hy den 3 1 Maart

if2p. weer te Goa quam.
In het laatfte van 't jaar 1 f29. (hoewel

Nu<7nez
andere van 'tjaar 1^28. fpreken) gafSam- daCunha,

pajo zyn beftier in een zeer goeden ftaat negende

aan den negenden landvoogt van Indien , OpPerbe
-

Nugnez da Cunba, die den 1

8

den April 1 f28. v^ fn.
met nfchepen uitgezonden was, over. dien.

Onder hem nam Heblor Silveira de ftadtM
Mangalor, in 'tryk van Narfinga, niet1^^
alleen , maar ook de ftadt Aden , aanenbiu,in-

'tRoode meir, in. genomen.

Deze opperbeftierder belegerde in 'tjaar

15*31- de vermaarde ftadt Diu met een
•magtige vloot , en dwong Bhadur , koning
vanCambaja, die aan hem over te geven

,

alwaar hy Antoni Silveira als flotvoogt

aanftelde.

Die koning, door Turkze troepen on-
derfteunt , zogt naderhand die ftadt wel
weer te veroveren j doch hy wiert gefla-

gen , en zelf gedwongen om , wilde hy
niet verbranden , uit zyn fchip in zee .te

Ipnngen, waar by hy zyn leven , het vuur
willende ontvlugten , in 't water verloor ,

waar door de Portugeezen nog volkome-
ner meefter van die ftadt wierden.

Van diergelyken uitflag was ook de on-
derneming van een Egyptifche vloot,onder S.

aa

^

den Turkzen zeevoogt , Solman, door Yi00t,

Sulthan,&?#«z
,
(die Egypten verovert had)

op verzoek van Bhadur , tot ontzet van
Diu gezonden.

Hy vertrok injunii des jaars ij-38. met
een vloot van 63 vaartuigen,4oooJanitzers,

en 16000 Turken , van Suëz naai- Indien

,

gierde te Aden aan , welkers vorft hy,
om dat hy den derden dag by hem eerft

aan boord quam , en toen nog ftout

fprak , aan de groote maft Het ophangen
,

en nam de ftadt zeer trouwloos in> van
waar hy zeer opgeblazen naar Diu trok

,

daar hy kloekmoedig , en anders, dan hy
dagt, ontfangen wiert.

Ondertuflchen wiert Nugnez da Cunha , Gariïas de

na 10 jaaren wel geregeert te hebben , door Noronha,

Garfias de Noronha , als thiende landvoogt Landd-

en derde onderkoning van Indien , den voogt, en

1 i
den September if38, vervangen, vertrok derde on-

toen naar Portugal , maar quam op zyn dFk°-

„ . n * ning van
t huisreize te nerven. Indien.

Deze onderkoning vervolgde de zaaken

vanDiu,waar aan den koning van Portugal Vervolgt

veel gelegen was , tegen den Turkzen zee-
van -q^

voogt Solman, en quam Silveira, na dat die

de Turken ettelyke maaien zeer moedig af-

geflagen , en veel afbreuk gedaan had , met
O zoo
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Steven

Gama,
elfde

Land-
voogtvan
Indien

,

en zyn
dood.

Martyn
Alfonfus

zoo veel dapperheid ontzettenjdat de win-
derige en opgeblaze Soliman , niet wetende
werwaarts zich te keeren , nevens alle de

zynen , met de uiterlte verbaaltheid , en
agterlating van alle zyne tenten , bagagie

,

gefchut , enz. fchielyk in de nacht opbrak

,

welken ook Mvhhammed, neefvan Bhadttr,

koning van Cambaja , met zyne benden

volgde , uit fchrik voor de aannaderende

vloot des onderkonings , die, eerhy nog
voor Diu verfcheen,de ftadt volkomen van

den vyand verlaten vond , en dien koning
aldus dwong,om vrede met hem te maken.

Hy leefde niet lang hier na , en wiert

,

na anderhalf jaar Indien beftiert te heb-

ben, in 't jaar if4o. door Steven Gama,
als elfde landvoogt van Indien , vervangen.

Deze Heer heeft zeer weinig van be-

lang uitgerigt , dan dat hy met een vloot

naar Suez , in 't Roode meir , trok , alwaar

hy in een flag tegen de Turken dood bleef.

Hy is in net begin van Mey des jaars

de'soufa, If4i - door Martyn Alfonfus Soufa , als

twaalfde twaalfde landvoogt van Indien,vervangen.
Land- Deze regeerde 5 jaaren j en onder hem

IndiënT"
1

*5 m ,t:
j
aar *f42 - J'^P^ ontdekt.

.
' Hy is in 't jaar 1 f4^ . doorJoan de Cafiro,

ontdekt. a^s dertiende landvoogt , en vierde onder-
koning van Indien, opgevolgt.

Joan de Gedurende zyn beitier was de jonge

dertiende
korung van Cambaja , op het aanraden

Land- van eenen verloochenden , Chodja Sophar
voogt en genaamt. , verleid , om 't verdrag , 't geen

hy plegtelyk befworen had , trouwloos

te breken.

Voornamelyk begon hy tegen dePor-
tugeezen te Diu in de maand Maart 154.6.

wanneer Johan Mascarenhas beftierder dier

fterkte was , weer nieuwe moejelykheden.
Sophar tafte de fterkte met 30000 man-

nen aanj doch wiert daar zelf dood ge-

fchoten. Zyn zoon , Roemt Chan , volgde

2„nioon wel als veldheer in zyn plaats, en bele-

vervangt gerde die vefting weder in Julii, doch Mas*
hem. carenhas verdedigde die zeer manhaftig,

hoewel de jongfte zoon des onderkonings,

Ferdinand de Cafiro , by 'tfpringen van
een toren , nevens nog 70 Portugeezen

,

daar het leven liet.

Zy kregen het egter in Diu ten laatften

zoo quaad , dat de onderkoning zich ge-

noodzaakt vond zynen oudlten zoon,
Don Alvares de Cafiro , tot hunne hulp in

de fterkte te zenden , voor welke hy den
28 ften Auguitus verfcheen. Die dolle haan

,

na zyn hoofd , en niet na den goeden raad

vierde

Onder-
koning
van In
dien.

Sophar
belegert

Diu.

van Mascarenhas, levende, tafke den vyand
by een uitval aan ; doch wiert met groot
verlies te rug gedreven, en in het uiterfte

gevaar van zyn leven , of van gevangen
te worden, gebragt.

Eindelyk ging Don Joan de Cafiro zelf WoRl
naar Diu , 't geen , zonder Mascarenhas van dot

beleid , en dapperheid , al lang had weg Onder-

gewee ft j jnaar aangezien hy dat kloek-
ko

!PB

moedig tot des onderkonings kom ft, en
6* ^

ontzet, uithield, wiert de vyand geheel
en al geflagen , de ftadt Diu verwoeft,
en de koning van Cambaja, na Roemi Chans
dood

, gedwongen een fchandelyke vrede ,
waar byhy zich zelven, als leenman, aan
Portugal onderwierp , met den onderko-
ning de Cafiro te maken.
Na deze deftige verrigting bragt hy ook

de fterkte, en de ftadt, in beter ftaat dan
tevoren, liet die weder opbouwen, en
in allen deelen herftellen.

Hy ftierf in 'tjaar ïf^S. en wiert toenDeCalb
door den veertienden landvoogt van In-

'

s dooi

dien , Garjias de Saa (van anderen Garfias
Sala genaamt ) vervangen , die maar een ^ v

„'

groot jaar leefde , en if4p. zonder iets tiende

van belang uitgevoert te hebben , overleed. Land

Hy wiert in 't zelve jaar door den ftads-i' ,
!™

voogt van Bacaim , Georgmstabraal, als

vyftiende landvoogt van Indien , opge- Georgiin

volgt, alleen dien roem nalatende, van Ca
'?
raal

,

,

zeer vreedzaam geregeert te hebben. ^
Hy had eenige voorvallen met den Sa- voogtvan

moryn, of keizer van Malabar, dien hyhdië».

niet zyn leger niet alleen dwong j maar
ook eenige ftedekens, onder Calicoet be-^ " 1

?

hoorende* afnam. SS
Hy regeerde naulyks eenjaar, en is 1 fyo. Land-

door den zestienden landvoogt, en vyfden yo^ a

onderkoning van Indien, Alfonfus Noron-^f^.
ha, vervangen. konü,g

'

Hy regeerde ontrent vierjaaren, en heeft van In-

in 'tjaar 1574. Pieter Mascarenhas, den*01'

zeventienden landvoogt, en zesden onder-
p

.

koning van Indien , tot zynen opvolger j^,
gehad. renhas.

Na dezen onderkoning zyn'er nog veeleww
anderen van tyd tot tyd gevolgt, welker j^J
bedryven en naamenwy hier en daar, in VOogt,ai

het befchryven van yder landfchap, daar zesdeO
zy iets verricht hebben , invoegen ; nog- derko"

tans geven wy van hen , nevens de reeds j^ëiT
gemelde, om een net gezigtvan allePor-

tugeefche opperbeftierders van Indien te

hebben, een nette lyft, zoo als zy mal-
kander in het bewind zyn opgevolgt,

LYST
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L Y ST der Onderkoningen en Landvoogden der Por-

tugeezen , die Ooftïndiën in 's konïngs naam befiiert

hebben. -

anijen,

1 lind-

oojlen

irtjrtu-

:cz'i

an jaar

50' af,

)t 72,1

Francois d'Almeida.

Alfonfus Albukerk.

Lopes Suares Alvarenga.

Jacob Lopes de- Siaueira;

Eduard de Memfes.

Vasco Gama, Grave van Vidigueira.

Henrik de Menefes.

Lopes de Sampajo.

Nugnez da Gunha.

Garfias de Noronha.

Steven Garna.

Martyn Alfonfus de Soufa,

"Johan de Cajlro.

Garfias de Saa , of Sala.

Georgius Cabraal.

Alfonfus Noronha.--

Pieter Mascarenhas.

Francois Barret.

Don Conftantyn de Braganza.

Die in 't jaar iff9- Damaon won , en iföo.

met een vloot naar Jaffanapatnam , op Geyloii s

Onderkoningen
I.

trok.

Don Francois Coutinho , Grave van Redondo,

Joan de Mendofa.

.Dort Antoni de Noronha.

Don Louis de ïaide. -

Don Antoni de Noronha.

jintoni Monis Barret. -
.

Don Laurens de Tavora.

.Dors Diegö de Memfes.-. .
.

Don--Louis de ïaide , andermaal. - -

"-

Ferdinand 'telles de Menefes. Hy regeerde maar 7
maanden.

Don Francois Mascarenhas , Grave van Villa Dorta

,

of, zoo andere zeggen, de Sta Cruz.

Don Eduard de Menefes , Grave van Tarouca.
Emanuèl de Soufa Coutinho.

Matthias de.
:

Albukerk. -

Don Francois de Gama , Grave van Vidigueira.

Ayres de Saldanha.

Don Martyn Alfonfus de Caftro. 1

Don Frey Alexis de Menefes , Aardsbiffchop vart Goa.
.Don.Joan Pereira, Grave van Feyra, ftierfop de reize.

Andreas Furtado de Mendonfa , of Mendofa. Hy re-

geerde maar drie maanden. v

.Ruy Laurens de Tavora. . ,X

Don Hieronymus de Azevedo. • ..•

.D,on Joari Coutinho , Grave van Redondo.
Don Ferdinand de. Albukerk.

.Don Afonfo de Noronha..' ....
Don Francois de Gama, Grave van Vidigueira , ten

tweedèniaal. 1 ,

Don Frey Louis de Brit , BilTchop van Coetsjien.

Don Francois Mascarenhas.

Nunez Aez Botelho.

Don Michiel de Noronha , Grave van Linhares.
Don Pieter de Sylva.

Don Antoni telles da Sylva.

Don Joan da Sylva Telles de Menefes , Grave van
Aveiras.

II.

1

III

.

IV.

V.
VI.

VII.

VIII.

IX.

x.-
XI.

XII.
-•• -.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.
XVII.
XVIII.

XIX.

XX.

XXI.
XXII.
XXIII.

XXIV.
XXV.

XXVI.

XXVII.
XXVIII.

XXIX.

O z

Landvoogden,

IL
III.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.

Jaaren.'

ifop.

ifif.

IfZZ,

W-
ifztf.

IfZQ.

iy4o.
15-42.

Ij-48.

If4Q.

IffO.

ÏJT4-

W-
i ff8.

XX:
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
xxvl
XXVII.
XXVÏII.
XXIX.

XXX.

XXXI.
XXXII.
XXXIII.
XXXIV.
XXXV.
XXXVI.
XXXVII.
XXXVIII.
XXXIX.

XL.
XLL
XLII.
XLIII.
XLIV.
XLV.

XLVI.
XLVII.
XLVIII.
XLIX.
L.
LI.

LIL

f<5r.

f64.

f<57.

f7i-

f75-
r76.

S76.

r7s.

fSi.

f8r.

f84-
y88.

fpi.

197-
600.

Ö04.

507.
608.

609.

609.

Ó13.

6ïj.

619.

6zi.

6zz.

6zS.

6zS.

6z8.

6Z9.

6ir>
6$9.

640.

Don
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'

Don Féïlip Mascarenhas3 Grave de S ta Cruz
Don Antoni 'dé 'Souja Coutinho. \

Don Frey Francois deMartyres. i

Aardsbiflchop van Goa..
f

Francois de i\lello de Cafi'ro. j

I)eze regeerden een jaar en 3 maanden, vanden
.1 Junii ifjjf.i. tot 2 September 16fz.

Don Vasce Miiscarenhas , Grave van Obidoz.

Don Rodrigo de Sylveira , Grave van Sazzelaz , re-

geerde van .den 24Augufti iöff. tot den 13 Ja-

nuarii i<5$6.

ÈmanuëlM^sfarenbas. *\ Regeerden t'zamen van

Francais de Melk de CaflroX 't jaar 1 6f6. tot den ij-

Antoni Sou/a Coutinho. j Junii 1661.

Louis de Mendonca Furtado deAlbukerkjcgeerde 1 jaar.

Antoni 'Telles , Grave van Villapanca, hy ftierf op
de reize.

Don Pieter de Lancafier , regeerde een jaar.

Antoni de Mello de Cafiro,rcgeerde van 1663. tot 1666.

Johan NuneZi da Cunha , Grave van St. Vincent

,

die 2 jaar en 21 dagen regeerde, van 1666. tot

den 7 November 1668.

Antoni de Mello de Cafiro. [ï Regeerden t'zamen van
Louis de Miranda Honriques.S deni7Novemb. iöó8
Emanuel de Cortereal. j totden2iMaarti<57i.

Louis de Mendonca Furtado de Alb'ukerk , regeerde van
i6y\ . tot den 10 April 1678. 7jaaren en 29 dagen.

Don Pieter d'Aïmeida, regeerde van den 27Jan. 1Ó78.

Do» Frey Antoni Brandao , Aardsbiflchop van Goa ,

regeerde f maanden 2 dagen, en ftierfden 6 Julü
1678.

;

Antoni Paez de Sande , die tot den tz September
ió8i. regeerde.

Francois de Tavora , Grave van x'Uvor.

Roderik da Cofia , regeerde van den 13 December
1686. tot den 24 Junii iöpo.

Dotf Michiel de Almeida , broeder van de Grave van

Avinges > regeerde van den Zf Junii tot Januarii

lópi.

Don FernandoLouis Mascarenbas.} Zy regeerden van
Louis G. Cofia. 1 den p Jan. iópi.

Don A. de Annuntiation
, j

zamen tot Mey
Aardsbiflchop. J daaraan,datZ<?«*f

da CoJla
i

ftierf ; na Cofias dood regeerde Fernando

tot den 14 September iópi. en na die tydHy en
den Aardsbiflchop tot den 24 Mey iop?.

Don Pieter Antoni de Noronha, Grave van ViÜaverde ,

die var» den 24 Mey 16P3. tot September I6p8.
regeerde , y jaaren

, 3 maanden , en 20 dagen.
Antoni Louis Gonzales , da Cam a

- Almotacimor,
regeerde van den 21 September iop8.

Capiteyn de Mello de Cafiro.

Rodrigo da Cofia.

Vasco Fernpndes Cezar de Menefes , Januarii 1717.
voleindigde hy zyn regeering.

Louis Carlos Xavier de Menefes, Grave van Ericeira

,

vertrok tien 17 April naar Indien, is op zyn
verzoek ontflagen in Mey 1720. en April
1722. ontrent Mozambike van een róover geno-
men.

Don Franciscojofepb Sampayo , die den i2Mey 1720,
van de rivier van Lisbon vertrok met 't

N, S. del Capo.

Onderkoningen
XXX.

Landvoogden. Jaaren.
lui. 1644.

XXXI.
XXXII.

LIV.

LV.
LVI.

LVII.

LXX.

LXXI.

XXXIX.

XL.

XLI.

XLII.

i5fi.

io-fj.

lóff.

iöff.

XXXIII.

LVIII.
LIX.

1661.

1661.

XXXIV.
XXXV.

LX.
LXI.
LXII.

l66z.

1663.

1666.

LXI1L 1668.

XXXVI. LXIV. 1671.

XXXVII. LXV.
LXVI.

1678.

1678.

LXVII. 1678.

XXXVIII. LXVIII.
LXIX.

i<J8i.

1686.

IópO.

Itfpi.

LXXII. iopj.

LXXIII. I6p8.

LXXIV.
LXXV.
LXXVI.

-• • • •

• • • •

LXXVII. 1717.

fchip

XLIII. LXXVIII. 177.0.

Deze
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Dein-

lië

• Deze alle hebben- tot dezen tyd toe

Ooftindiën , zommige ds landvoogden,

andere ook (gelyk wy ter zyden by yder

aanwyzen ) als onderkoningen , beiliert

,

en van tyd tot tyd (als wy opzyn plaats

gezien hebben , en nog zien zullen)

groote veroveringen voor de kroon van

Portugal gedaan.

Door deze zyn de Portugeefche konin-

iirndêrgen meefteisvanAmboina,vanTemate,van

>oizce- een groot deel van Malabar , van Malacca

,

,er in van Ormus , Goa , Diu, en van al de zeelie-

den van 'rrnagtig eiland Ceylon geworden.

Ook hebben Zy zedert 't jaar i f42..
zoo

veei voet in Japan, en door hunnen jaarlyle-

zen handel van ettelyke milüoenen, ruim

80 jaaren lang, en voor al door 't voort-

zetten van hunnen Godsdienft , zoo veel

vermogen in dat keizerryk gekregen , dat

zy 't mede byna zouden verovert hebben

,

hoewel dit voornemen door elendige ver-

volgingen , en een geheele uitroejing

van de Chriften-godsdienft in dat ryk , at-

gefnedenis. Al te zamen zaaken , diewy
nader op zyn tyd zullen verhandelen.

Dus zagen wy dan hier, met hoe veel

kloekmoedigheid de Portugeezen allereerft

den weg naar Ooftindiën , langs Cabo de

Boa Efperanca, niet alleenopgezogt, maar
hoe gelukkig zy deze onderneming ook
ten einde gebragt hebben. Wat groote

ontdekkingen van de bevorens onbekende

Ooftindifche landen zy gedaan , hoe veel

magtige lieden zy daar overwonnen , wat
groote daaden zy daar bedreven , hoe zy

te Goa den zetel van hun opperbeftier

geveftigt , en gedurende een gantfche eeuw
den handel van Indien volkomen na zich

fetrokken , Venetiert 'er gantfeh uitge-

onft ( vermits die tegen hen niet meer
markten konden) en gantfeh Europa hier

in zoodanig de wet geftelt hebben , dat

men al 't geen men van 't Indifch begeer-

de , van Lisbon , of wel van Antwerpen
naderhand , zoo Oforius fol. f47. Helt

,

halen moeft, blykt in dit werk alomme.

Zy zyn het, die-een weg, den Ouden
geheel en al onbekent, aangewezen, zy,

die by de gantfche wereld hier door eenen

onfterfelykén naam verworven' , en deze

eer ook alleen verdient hebben.

Indien men nu hunne bedryven , ont-

med zydekkingen , veroveringen, en wytuitge-
deC

J

len flrektheid van handel eens by die derFe-

oveief- n'cJers > der Grieken , of by al die voor-

fen. noemde groote zeehelden, enftoute ont-

dekkers van landen , vergelyken zou , zoo
is het zeker, dat zy in al deze hartvog-

tige en grootmoedige ondernemingen hun
allen zeer verre overtroffen , en in opzigt

van het ontdekt Ooftindiën aan de nako-
melingen duidelyke voetllappen nagelaten

hebben, waar uit men ten overvloede zien

en nafpeuren kan , niet alleen dat zy , maar
ook waai- zy , in Indien geweeft zyn

,

Wa;

behalvén dat zy ook tot nog toe in Goa,
en andere plaatzen aldaar , in het bezit

zyn gebleven > daar men in tegendeel uit

alles , 't geen ons by de beften der Ouden
wegens Indien nagelaten is , naulyks zoo
veel opdelven kan, dat men daar uit vaft

zou konneh ftellen , of zy daar oit wel
geweeft zyn , veel min aanwyzen , waar
zy aldaar zich onthouden , of wat zy daar

verrigt hebben.

Daar zyn byna geen landen in Indien $

die deze wakkere breekers van dit eerfte •

ys niet gezien hebben 5 behalvén dat zy
ook veel landen en fteden (gelyk wy be-

vorens zagen) verovert , en byna geene te

vinden zyn , daar zy hunnen koophandel
niet met veel voordeel voortgezet hebben.

Dus hebben zy in e't magtig ryk van
Perfien, in dat van den Grooten Mogol

,

ihBengale enSuratte, in Formofa $ China
enJapan , in Amboina , Banda en Ternate,
op 't groote eiland Java , op Sumatra in

't koninkryk van Atsjien , op dé gantfche

Maleitfche kuft (weinig ryken uitgezon-

dert) in Ziam en Pegu , op de Malabaar-
fche en Ohoromandelfche kullen , op
't magtig eiland Ceylon , op" 't eiland Ce- -

lébes te Macaflar , daar en elders , op de
eilanden Solor enlimör, en, 'na dat zy
onder Philips de II. koning van Spanjen
geraakt waren , ook in de Philippines

,

na hem zoogenaamt, met zoo veel voor-
fpoed , magt en ontzag voor hunnen groo*
ten naam , koophandel gedreven , en de
paaien van dat anders klein ryk met zoo
Veel dapperheid in 't Oöftën uitgezet,

dat alle magten, niet alleen "van Indien,
maar zelf ook van Europa , daar over heb-
ben verbaaft geftaan , behalvén dat zy
ondertuffchen nog zeer grööté veroverin-
gen , en ontdekkingen , by den daar op
gevolgden handel, in 'thérte van deAt-
lantifche zee en in Afiïca gedaan , en zich
meefters van de vlaamfche eilanden , van
Madera , Porto Santo , van alle de Zoute
eilanden , van St. Thome ( naderhand by
hen weer verloren) van Loahda de St. Pau-
lo j in 't ryk van Congó, van 'Meiinde,
Mombaza

, Quiloa en Mozambike , op de
kuft van Zanguebar, en van Zofala, in

't land der Kaffers
,
gedaan hebben

, gelyk
zy nu nog over verfcheide fteden der zelve

,

als Goa , Diu , Damaon , Chaul, Bacaim,,
en meer anderen , die wy voorby gaan,
het gezag hebben.

Even zoo bezitten zy nog verfcheide

fteden in America , aan de rivier der Ama-
zonen , als Poera , Chirmos en Ajaverifa-

ma , in de provintie Van Omaguo j en hoe
waardigen paerel het magtig Brazyl aan die

kroon is , weten al , die kennis hebben

,

hoe zy dat zedert 't jaar ifoo. (wanneer

het Pieter Jlvares Cabraal ontdekte) zich

allenskens eigen gemaakt , en tot 't jaar

1Ó24. geruft bemeten hebben, na welken

O 3 tyd



iio OUD en NIEUW OOST-INDIEN,
tyd zydeze en gene brokken 'er af aan de

Hollanders moeften overgeven j die dit

•wel tot 't jaar ióf-f ingehouden, maar van

welke de Portugeezèn het weer, hoewel
op geen pryzelyke wyze, verovert hebben

:

felyk zy het zedert 1 66 1 . weer volkomen
ezittenj en hoeweerdig hen alleen deze

eigendom van Brazyl is , i^an men daar uit

oordeelen , dat zy jaarlyks aan koning Se-

baftiaan ettelyke i ooooo ducaten, als 's ko-

nings deel ,, behalven andere winften , zoo

voor 'try'k', als de kooplieden, daar by
opgebragt heeft.

Om nogtans andere volken , endappre

zeehelden van Europa niet te verongely-

ken , moet men zeggen , dat 'er meer an-

deren, dan de Portugeezèn geweeft zyn,

die 't hart gehad hebben niet alleen om
die woefte en ong'ebaande zeè'en van In-

dien te bevaren, en 'er op uit tefnuiven,

om Indien nog al nader te ontdekken

,

maar die ook door andere wegen , dan de

gemeene , by de Portugeezèn , langs Cabo
de Boa Efperanca uitgevonden , in Indien

hebben weten te komen.
Nieuwe Deze nieuwe wegen zyn geweeft de

^aarOoft-
ftraat van Magellanes , by Ferdinand Ma-

indié'n ,
geitenes eerft ontdekt , de ftraat Ie Maire

,

door an- of'er buiten om , en verfcheide wegen om
deren uit-

j

en Noord gezogt.
gevonden -yy-y 2uuen voor a£- eens meyen de naa-

men der genen , die of door de ftraat Ma-
gellanes,' of die van Ie Maire, die verba-

zende reize naar 'tOoften uit verfcheide

volken van Europa ondernomen , en daar

door zich' waardig gemaakt hebben, om
akyd met hoogagting aan hen te doen ge-

denken , en hen den roem , die zy daar

by zoo' zuur verdient hebben , te geven.

Naamen De eerfte is" geweeft Ferdinand Magel-
detVm- lanes, die in 't jaar ifip. den iode" Au-

Bezeiïers §llfti met f fchePen uitgevaren zynde,

der Straat deze ftraat op f z, graaden Zuider breedte
Magella- ontdekte, van welke fchepen 'er maareen
ne& te St. Lucar in Sevilien onder 't bevel van

yoan Scbajliaan Cabot ,
geen Engelsman

( zoo Herrcfa zegt) maar een Italiaan , te

rug gekomen is , na dat in 't begin van
zyn reize in de ftraat een fchip weer naar

huis gekeert Was j doch de drie anderen
zyn gebleven.

Heiréra geeft aan zekeren Spaanjaart,

Vasco Nimcz de Balboa de eere,van in 't jaar

i fi 3 . de Zuidzee ontdekt, en van de Land-
engte van Darieil te land daar heen getrok-
ken te hebben , van welke , en van alles

wat onder de voornoemde Zuidzee be-

hoorde , hy toen voor den koning van
Caftilien bezitting nam.
De tweede, die deze ftraat bevoer, was

een fpaanjaart , Don Jutieres Carvaial ge-
naamt. Hy voer uit laft van Carel de V.
met 4 fchepen uit, ontrent het jaar if2j.
verloor 'er drie in mond Van de ftraat , en
't eene fchip quam , na 6z dagen talmens

,

in en door de ftraat , en dus eindelyk ook
voor Lima, behouden ten anker.

De derde, was Don Alonfo Ladrillero
y

door den landvoogt van Chili , Don Garjia

de Mendofa , met z fchepen gezonden van
Chili , in de Noordzee geraakte. Hy was

5 maanden in de ftraat bezig, en keerde
toen weder naar Chili.

De vierde was Don Fray Garjia de Loay- j

fa , Commendador Priefter , ( zoo hem
Antoni Herrera noemt , hoewel anderen
zeggen , dat hy ridder van Maltha was

)

de welke in 't jaar ifZf. met 7 fchepen,
en 4fo mannen door laft van Carel de V.
derwaarts vertrok. Hy quam den i8de"

Januarii ifi6. in de ftraat, dreef 'er door
een ftorm weer uit 5 doch geraakte den
.i

ften Junii'er egter door, verloor 2 fche-

pen, en was vier en een halve maand in

de ftraat bezig, in 't doorzeilen van welke
hy zich zelven om hals bragt , en zyn
meefte fchepen wierden door de Portu-
geezèn, of anderen, genomen.

In dit zelve jaar, ondernamen die reis

ook z fchepen van Genua > doch te ver-

geefs
, gelyk mede Sebaftiaan Cabot , op

bevel van koning Emanuél, en Amcricus
Vefputius , welker aller tocht geen goe-
den uitflag had.

De vyfde, was Vargas , BiiTchop van
Placentia. Hy zond 7 fchepen een wei-
nig daar na uit , om door deze ftraat te

loopen. Maar een der zelve quam te Are-
quipa, en ontdekte in de Zuidzee de ge-
legenheid van Peru alleen, zonder verder

te zeilen.

Ook zond Ferdinand Cortex , overwin-
naar van nieuw Spaanjen, 2 fchepen met
400 mannen in 't jaar 15-2.8. uit, om door
deze ftraat de Moluccos te zoeken ; doch
te vergeefs j gelyk ook die tocht mede
door Simon Alcafara , een Spaanjaart , met
verfcheide fchepen, en 440 mannen, on-
dernomen, doch, wegens oproer van zyn
volk, geftremt is.

De zesde , die dit ondernam , was Alonfo
deCamarga, een Spaanjaart , die in 't jaar

15-39. na lang zukkelens, te Arequipa in

Peru gekomen is. Hy verloor een van
zyne fchepen , wiert van een ander ver-

laten , en keerde met de reft weder naar

Spaanjen.

De zevende was een Engelsman , Fran- \

pis Drake. Deze voer in 't jaar 1 j-77.

den ifden November met f fchepen uit

Pleimuiden, zeilde, na verfcheide plaat-

zen aangedaan te hebben, den zi ften ^u-
gufti de ftraat in

,
quam den 6dcn Septemr

ber des jaars ijyS. in de Zuidzee. Een
van zyn fchepen liep door ftorm de ftraat

weder in, en hy zelf was maar iö dagen
( zynde de minfte tyd , in welke yemant
die oit paflèerde) in de ftraat, en de eerfte

hoofdman van zyne natie , die met zyn
fchip van zoo verre, en uit Ooftindié'n,

weer

.-
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.weer t'huisquam , waar over hy, om de

zonderlinge dienften aan de kroon van
Engeland gedaan , van zyne koningin,

de grootmoedige Elifabet , ook ridder ge-

maakt is.

De agtfte die derwaarts toogen , zyn
geweeft Pieter Sarmiento, hoofdman, en
uintoniPablo Corfo. Zy vertrokken i fjp.
door laft van Don Francisco de Toledo , on-
derkoning van Peru , met z fchepen, om
Drake op te zoeken. Het eene keerde
weder, doch 't ander doorliep , na 4f da-

gen talmens, de flraat, en quam zoo te

St. Lucar.

In 'tjaariy8i. of i f82. zond de koning
van Spaanjen , op aanrading van dezen
Sarmiento , die zelt' mede ging , om land-

voogt van een nieuwe volkplanting te zyn

,

naar deze ftraat eenen Don Diego Flores

deBaldeZ) met een vloot van Z3 fchepen,
met eenen nieuwen landvoogt van Chili

,

mede nemende veel fbldaten, bouwftoffen

,

voorraad van oorlog , ook mannen en
vrouwen - om daar in de flraat zelf eerug

volk te planten, en zich neder te zetten}

maar, alzoo het daar te koud , en de plaats

voor de winden te bloot was, konden zy
het daar niet houden, en hun toeleg liep

metter tyd te niet.

De negende was Thomas Candifch , ook
een Engelsman, die met 3 fchepen in 'tjaar

iy8ó*. den i
ften Julii uit Pleimuiden t'zeil

ging, en den 6UejlJanuarii 1^87. de ftraat

inzeilde, alwaar hy de overblyfzelen van
een Spaans guarnifoen , te voren 400. doch
toen maar Z2 man fterk, overnam, la-

tende die van de ftadt , door laft van Philip

de II. in de ftraat gebouwt, in zuil? een
elendigen ftaat , dat zy die eindelyk heb-
ben moeten verlaten. In den ingang de-
zer ftraat beliep hem een fware ftorm,
was 5-0 dagen in de zelve bezig

, quam
den z^ftja Februarii eerft in de Zuidzee

,

den 14^11 Januarii in 't jaar if88. inde
Philippinas , liep den I ften Maart bezuiden
Java major heen, en quam den ^"Sep-
tember weer in Engeland.

Hy hervattede dezen tocht in 't jaar
" ïj*oi. den z8ften Augufti met 3 fchepen,
en 2 barken

, quam den zoflen Maart ifpz.
aan de ftraat, doch moeft, alzoo hy door
ftorm 'er niet inkomen kon , weer naar
de Noordzee loopen. Een van zyn fche-
pen egter raakte in Augufti, hoewel met
gevaar , in en door de ftraat tot in de
Zuidzee j doch door ftorm de ftraat weer
ingedreven

, keerde onverrigter zaake
wederom , en Candifch zelfquam op dezen
tocht te fterven.

Behalven Drah en Candifch hadden nog
eenige andere Engelzen, te weten, Mr.
Fenton enFkris in 'tjaar 1 y82. denGrave
van Cumbcrland 1 f8<S. en Mr. Chidley iy8p.
dien tocht ondernomen, doch hun toeleg
.gelukte niet.

De tiende was de hoofdman Richard
Hawkms, een Engelsman , die den izdea
Junii 'sjaarsifpz. vertrok, den iode° Fe-
bruari i fP4 . voor de ftraat, en daar met
verhes van byna al zyn ankers in 't uiterfte
gevaar

, maar egter nog wonderbaarlyk
den 2pften Maart in de Zuidzee geraakte,
na 40 dagen in de ftraat gezukkelt te heb-
ben j doch hy had het ongeluk van door
de Spaanfchen genomen te worden.

In 't jaar iypö. ondernam Mr. Wood dit
tevergeefs} dochMr.Davis, ontdekker
van het Noordweften , doorliep deze ftraat
heen en weder, doch wiert zeer lang door
tegenwinden opgehouden.
De elfde, die hier doorftevende, was

Jacob Mahu , een Rotterdammer. Hy liep
den 27

ftenjunii >s
j
aars lfpg met f fche-

pen uit , quam , na p maanden en p dagen

,

den oden April i fPP . eerft inde ftraat, en
den <J««« September , off maanden daar na

,

in de Zuidzee , doch 't fchip de Trouw
was onverrigter zaake te rug gekeertHy moeft m de ftraat tot den 23»^ Au-
gufti in de groene baai met groote ar-
moede overwinteren , verzeilde den 2^
September van daar, quam 's anderen daags

d /f J
uidzee

> byzonder zukkelende.
Balthafar Cordes quam mede in de Zuidzee,
nam eenige fchepen, en daar na in de Mo-
luccos, met de Trouw, oP Tidore } doch
de Portugeezen maakten hem door ver-
raad zyn ichip afhandig , voerden de fchip-
per, Swarten ïheun, gevangen naar Ma>
ï
CCa
^ ,

en even zoo viel 't fchip , de blyde
Boodfchap

, te Valparaifo , in de Zuidzee ,
in svyands handen. Het fchip de Lief!
de, viceadmiraal

, quam met fchipper Jacob
©uakernaak, en den commies, Melchior
Sandvoort, eerft in Chili, en naderhand
zamen met de Hope inJapan , van al welke
icnepen nogtans maar een te regt geko-
men, is.

ö ö

De twaalfde was Olivier van Noord, ook
een Hollander, deze liep den 12^" Sep-
tember ryp8. met 4 fchepen uit

, quam
denz^Oaober'sjaars 1 ypp. in deL£
endenzpft«-n Februarii I(Joa n ^^
y dagen, m de Zuidzee.
De dertiende

, mede een Hollander , was
Joris van Spilbergen , die den 8 ften Augufti
's jaars 1614. met 6 fchepen uitliep , den '

z^« Maart i(Ji r . voorde ftraat quam, en
de zelve, na veel moeite, den 6d<* Mey
paneerde, hebbende in de zelve 2 maan-
den en 4 dagen doorgebragt
- De veertiende, die de zelve ftraat, in Een an-
tjaar itfi y. doch de gelukkigfte van al- dereweg,
len, en door een nieuwe by hem gevonden door de

ftraat, pafleerde, is Jacob Ie Maire, medeg^e
aeen Hollander, geweeft. ^S? 3

Hy vond op yy graaden 36 minuten,
Zuider breete , deze nieuwe ftraat , maar
7 of 8 mylen breed, en maar 7 mylen lang ,
hy was maar een dag in de zelve, en quam

dus
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gevon
den,

dus door een gelukkiger en korter weg

,

dan Magellancs , in de Zuidzee. Men
heeft die ftraat ook zedert na hem , de

ftraat Ie Maire genaamt.

In 't jaar i<5ip. zond de koning van

Spaanjen, zfchepen, om van deze ftraat,

door Ie Maire gevonden, een nader gezigt

. te nemen, enzy zyndie ook in minder,

als een dag, doorgeloopen j doch zy ver-

halen
(
gelyk mede Ovalle , befchryver

van Chili , in 't jaar 1646.) verfcheide

dingen , die zeer fabelachtig fchynen

,

als onder anderen , dat zy goud voor

fchaaren geruilt zouden hebben.

N De vyftiende tocht derwaarts was die

anderen" van Jacob VHeremite , ook een Hollander

,

nieuwe die in 't jaar 1623. in April uitliep , en
weg, endoor een nieuwen byhem gevonden weg

^vnnl
Vie

buiten de ftraat van Magellanes , en ook

buiten die van Ie Maire , dat is , buiten de

HOORNZE EILANDEN om, in de

Zuidzee , en dus verder in Indien quam.

De zestiende, die dit ondernam, was

Joban Narboroug , een Engelsman , die den
ïj-den Mey 'sjaars 1669. met 2 fchepen,

op koften vmCarel den II. van denTheems
in zee , en op den 2iften Oótober de ftraat

Magellanes inliep.

De zeventiende was Willem Dampier^

die den Z3 ftei1 Augufti 's jaars 1682. van

Virginien naar de Zuidzee onder Capitem

Kook liep. Hy quam den 6deu Februarii

1684. in de ftraat van& Maire ; doch ge-

raakte daar weder uit , liep Beoolten het

Staaten eiland en kaap de Hoorn om , in

de Zuidzee, waai- in hy omfworf, en op
zyn vyanden roofde j vertrok 1685*. naar

Aquapulco,van daar den 3 i
fteu Maart 1685.

naar Cabo Corrientes in het ryk van Mexi-

co , ftak over naar 't eiland Guam , een

der Ladrones , daar hy den 2often Mey

,

gelyk hy den 22fte" Junii 1686. teMinda-

nao ,
quam , van waar hy den i4denJanuarii

1 687. langs Boetön , Macaflar en Sumatra

vertrok, zich 1688. in Tonquin, i68p.in

Atsjien, 1600. te Bencoeli op Sumatra,

eenigen tyd opgehouden hebbende, van

dezen tocht in September 1601. weer in

Engeland keerde. Hy deed nog een tocht

in 'tjaariópp. in Maart, liep 1700. langs

Nova Guinea, quam in Julii op Batavia,,

vertrok den i7den October, en verloor zyn
fchip op Afcenflon in Februarii 1701 . doch
quam zelf weer in Engeland.

De agttiende , die door de ftraat Ma-
gellaan liep, was een FranfchmanAfr.öfe

Beaucbesne Gouin, die in 'tjaariópp. uit-

liep, den24ften Junii in de mond der ftraat

ten anker quam , ligte dat den i6den Au-
gufti, zeilde tot aan Port Galant , daarhy
eenige brieven liet, quam den 2 i

fte"Januari

1700 . in de Zuidzee , bleef daar eenige tyd

handelen , liep voorby kaap de Hoorn in

Januarii 1701. en zoo verder weer naar

Vrankryk -

t 't geen zedert van verfcheide

Franfchen , en mogelyk ook van ande-.

ren, nagevolgt is.

In 't]aar iöpp. of daar ontrent, is nog
een fchip van de Engelfchen , de Refur-
reótion genaamt , dus door de Zuidzee ia

Indien, en in Amboina, gekomen.
De negentiende , die dus naar Indien

trok , is geweeft Joban Morgan , een En-
gelfchman, die in 'tjaar 1704. of 170J-.
agter Ternate om , dus mede in Amboina
met 't fchip de St. Jan ,

quam , en van daar
weer over Batavia naar Engeland keerde.

De twintigfte is geweeft de voornoemde
Willem Dampier^die in 'tjaar 170^. of 170^
in Temate, mede dus agterom, quam,
en van daar 1706. in Julii naar Batavia,
en zoo verder naar Engeland , vertrok.

Hy reisde als Piloot nogmaal derwaart

,

onder den hooftman Wodes Rogers , den
2den Augufti 1708. met 't fchip de hertog
van Briftol , in gezelfchap van Capitein
Steven Courtney, met de hertogin , paflèerde

den I f
den Januarii 170P. kaap de Hoorn,

quam dus in de Zuidzee , en liep zoo den
21 Mey 171 o. langs 'teiland Ceram, en
vervolgens voorby Boero , Boeton, &c.
naar Batavia, daar hy den 2oftenJunii , en
verder naar Engeland, daar hy den i

fte»

Oótober 171 1 . in Duins ten anker quam.
Het is zeer waarfchynelyk, dat die gene ,

diegenegen mogten zyn, Beweften om,
of door de Zuidzee , naar Indien te zeilen

,

als den gemakkelykften , zekerften en
kortften weg , niet meer door de ftraat

Magellanes , daar men lang zukkelen kan ,

maar veel bever voorby kaap de Hoorn
zullen loopen.

Wat nu de wegen naar Ooftindien om Nieuwe
't Noorden , en langs Tartaryen , betreft , wegen

menigmaal is by verfcheide perfoonen ge- m̂ Oo&'

tragt, om daar een doortocht te vinden, on/de
De wakkere zeehelden , die dit onder- Noord

nomen, en 'tys eerft gebroken hebben , n»ge-

zyn deze volgende geweeft.
fPeurt

*

'

Antoni en Nicolaas Ze- > in 't iaar 1 380. V7

nus. SVenetiaanen. dezer op-

Sebaftiaan Cabot. j 1496*. fpeurende

Hy verrigte dit op laft van Hen- ïeehel-

drik Vil. koning van Engeland,
en zogt door dien weg in Indien

te geraken > doch quam, met wei-
nig geluk , tot op 70 graaden.

Ca/par Cortereal , een Portugees,

by ons reeds gemelt. ij*oo.

Joban Ferazzan , van Florence, if24.
op koften van Vrankryk , uit laft

vznFranfois I. doch aan de kaap
der Brittannien opgegeten van de
wilden.

Steven Gomes , een Spanjaart , ifif-

op koften van Carel V. doch hy
lag geen groote eere in.

Jacob Cartbier, op ordre van den

koning van Vrankryk, 15-34.

Den

den.
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De Ridder Hugo Wiïïougby^ Iff3-

die op 74 graaden quam , doch

door koude met al dezynenver-

. gaan is.

Steven Barrove, een Engelsman, iff6.

vinder van Nova Zembla , en van

de eilanden Galgoevia.

Maarten Forbeiffer , die\ l f?6.

'top de Moluccos

aanlei.

Francois Drake. T77*
Armr Pette, die Nova

f
Engelfchen. i ƒ80,

. Zembla meer be-

kent maakte.

Corel Jaltman. ifSo.

Johan Davis. ) 1 j"8f .

De Hollanders , deden onder JVil-^

kmBarcntfz,en onder Jan Huigen

van Linfchoten , die bevorens in

Indien geweeft was, en onder if94-

Cornelis Corneliffz , met een fchip > 1 fpf

,

van Amfterdam,een van Zeeland, 1 fpö".

en een vanEnkhuizen,drie togten

derwaarts, vonden ook ontrent

Tartaryen de Naftaufche ftraatJ

Henri Hudzon, door de Heeren f 7
nen

gezonden,yond de ftraat Hudzon. 1 6op.

Johan Munk 16 10.

Johan Cornelijfzj van Hoorn.

Cornelis Jelmerfz Cok. w

1611.

1664.

669.

Ook wil men dat de Engelfchen tot den

g üen graad m den Noord , en dus verder

die weg uit , dan eenige andere Europeërs ,

geweeft zyn.

Maar men meent, dat, indien zy wat ver-

Vaarom der van den inham van Nova Zembla, en

1 daar wat dieper in zee , geftevent hadden , zy
i:t kon-'ercjan beter zouden hebben konnen door-

j*
1

en

°or
~ raken , om dat daar zoo veel ys niet is,

als wel in dien zeeboezem, waar in veel

zoet water is.

Ook is 't niet onwaarfchynelyk, dat men
dien weg met beter voortgang zou kon-
nen gebruiken, indien men gelegenheid

had, om in Moscovien , ofin eenige plaats

,

daar men die bevrozen zee 't naafte was

,

overwinteren , en zoo ras zy maar weer
open was , 'er by zyn kon , 't geen ons de

Moscoviten zekerlyk met al hun vermo-
gen zullen beletten, en voor ons tragten

verborgen te houden ; , daar zy nogtans

op zekere tyden , als de wind 't ys in de
yszee van 't land afdtyft , gewoon zyn
redelyk zeker op de robben- en andere

vangften uit te gaan. Hoewel 'er meer
zyn, die 't voor onmogelyk houden, oit

door de yszee te konnen geraken.

Behalven dezen weg om 't Noorden
euwe
eg naar

loftin-

;ën in

Dor-

te

nd,

ntdekt.

ter zee gezogt,heeft men nog een anderen

,

te land opbekenden wegnoit te voren
de volgende wyze ontdekt.

Eenige jagers van Siberien , nu een ge-

deelte van 't ryk des keizers van Mosco-
vien , bragten in 't jaar ifpö. of ifpj,

I. De ei.

eenige fchoone marter - vellen , by hen,
naar hun land, Sibelinen, en by ons Sobels

,

of Sabels ,
genaamt , te koop by eenige

Moscovifche kooplieden ; die de zelve zoo
fchoon vonden , dat het hen de moeite
weerdig dagt , daar na eenig verder on-
derzoek te doen.

Daar waren 'er zelf, die de nieusgierig-

heid hadden , om met eenige van deze Si-

beriers naar hun land , en daar met hen op
de jagt te gaan. - Zy vonden aldaar zul-

ken grooten menigte van deze dieren , en
die zoo gemakkelyk te krygen , dat zy
daar van kennis gaven aan den eerften die-

naar van Staat , Bons Federowits Gudonow
,

fchoonbroeder van den Czaar Theodoor.

Deze Boris wiert in 'tjaar Ifp8. in Mey
(aangezien Czaar 'theodoor den 6den Januarii
ftierf) Czaar in zyn plaats i en hy maakte
zyn eerfte werk 'er van , om deze Siberiers

niet alleen veel eer en gunflen te bewyzen ,
maai' om hunne afgezanten ook met zoo
groote gefchenken t'huiswaart te zenden

,

dat zy zedert geen fwarigheid vonden om
zich zelven aan dienCzaar te onderwerpen.
Na dezen tyd tragtte hy , die iöof. Vooitge-'

ftierf, en zyne navolgers , dit land niet zet tot in

alleen meer en meer te leeren kennen

,

China "

maar zy waren ook gewoon hier en daar

op de oevers van groote rivieren, na dat-

zy al tot in de landen der Weft-Tarters

,

van welke eenige onder China ftaan , door-
gedrongen waren , zomtyds fterkten, en
ook wel fteden , in hunne boflchen te'

bouwen.
Aldus nu van tyd tot tyd in ftilte voort*,

varende , hebben zy het zoo verre gebragt

,

dat zy eindelyk tot aan de Ooftzee , en,

tot de grenzen der Ooft - Tartaren , die

nu gantfch China bezitten, doorgedron-

gen zyn, die, zeer verwondert, aldaar

Moscoviten , een volk hen. t'eenemaal on-

bekent , en daar en boven zoo ftout te

zien , van veftingen op hun land te bou-
wen j dit zoo gemakkelyk , als de Weft-
Tartaren , niet toelieten , maar al hun
vermogen in 't werk ftelden , om dit te

beletten. De Moscoviten daar tegen

mede op hun regt van wettige bezitting

ffaande , aangezien zy dat land ledig en
onbewoont vonden , wilden zig door geen
reden nog geweld der Ooft-Tartaren daar.

van laten ontzetten.

Dit de Ooft-Tarters geenzins voldoen- Moge-

de , vielen daar over feitelykheden voor. lykneJen

De Ooft-Tarters , of de Bezitters van, ĉh

°
e

v

n
er

China, deden deze fterkten op hun land totxJe Mos-
tweemalen toe flegten ; doch de Mosco- coviten

viten lieten die met haaft, en zoo veilig^ p°ft"

weder opbouwen , dat de Tartaren hen
of

3

Q^g.
't zelve niet. weer konden beletten. zen.

Hier over te oorlogen , had aan weder-

zyden zyne fwarigheden , en voor al aan

de zyde der Czaaren van Moscovien , Ivan.

en Pieter , vermits 't hen zeer moejelyk

P viel
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viel een leger , en zyn gantfehen trein

,

wel iooo mylen van hun land af, doof

zoo veel boflehen en woeftynen , tot op

de grenzen van China te doen voeren.

F , Dcrhalven vond men aan wederzyden

danig die beft , door gezanten over deze zaak te

die beüifl handelen , waar toe men als een handel--

2Yn - plaats, Sclingue, cenftadt4fomylenvan

Peking, de hoofdftadt van China, gele-

gen; senoemdc.

DeCzaaren zonden in 't jtiar 1688. hunne

gezanten hier na toe; gelyk ook de kei-

zer van China. Het gezantfehap van den

laatften beftont uit 's keizers oom, bene-

vens den prins Sofan , oom der keizerinne ,

en een groot getal Mandaryns , of ryks-

faaden , met een trein van wel 10000 per-

foonen, die hen, zekerheids halven, tot

aan de handelplaats zouden geleiden , waar

toe zy zig van veel paarden , kameelen , en

kanon voorzien hadden.

Men had hen ook twee Jezuiten , de

vaders ïhomets Pcreyra , en Jan Francois

Gerbillon, mede gegeven, om hen voor

tolken , in 't vertaaien van de latynfche

Moscovifche brieven , te dienen } en om
hen met meer luifter nevens de andere

Chineefché gezanten te doen verfchynen

,

had de keizer hen Mandaryns van de derde

rang gemaakt, en zyne gezanten belaft,

hen niet alleen aan hun tafel te laten eeten

,

maar ook niets , buiten hun goedvinden

,

te befluiten.

Dit gezantfehap nu Noordweft op,
wel 300 mylen van Peking, getrokken,

en op de grenzen van de Mongous , en

des konings van Elut
,
gekomen , wiert

daar in die wildernis gefluit , alzoo deze

vorften , met malkanderen in oorlog zyn-

de , zulken magtigen trein , én artillery

,

voor geen gezantfehap , maar wel voor

hulptroepen van hunvyanden, aanzageh,

en daarom gcenzins de verdere doortocht

wilden toeitaan.

Dit hield hen niet alleen een groote

maand in die naare woeftyne op , daar 2y

fébfek van alles begoften te krygen , maar*

wong hen ook onverrigter zaake weer
naar Peking tckeeren, en debyeenkomft
tot het jaar 1689. uit te ftellen.

Men befloot dan , om diergelyken hin-

derpaal te myden , Niptsjou , een fterkte

der Moscoviters op yi graaden , en 40
minuten , Noorder breedte , en mede wel

300 mylen van Peking gelegen , tot een

handelplaats te fchikken , naar welke de

Chineefché gezanten zich den i4den Junii

1689. begaven.

Zy quamen 'er den 3i ften Julii > maar
van die gantfche vrcdehandeling zou niets

gevallen hebben, indien deze jezuiten 'er

niet by geweeft waren. Want yder van
beide deze volken wilde de meefter zyn

,

en hunne trotsheid , en hoogmoed (voor
al van de Chineczen) ging zoo verre , dat

zy alleen daarom de gantfche handeling

byna afgebroken, en beide reeds hun ver-

trek naar hun leger genomen hadden.

De vaders Jezuiten , dit ziende, verzog-

ten aan de twee hoofden van het Chineelch

gezantfehap, en vooral aan den prins Sofan ,

die gantfche zaal? hen in handen te geven,
en dat zy niet alleen de Moseoviten tot

het hervatten van den vredehandel , maar
tot het volkomen fluiten der zelve wel
zouden bewegen.
Men ftond hen dit toe , en Gerhiïïon toog

daar heen, bleef eenige dagen in hun le-

ger, en, na veel redeneeringen over het
voordeel , 't geen Zy by deze vrede door
den koophandel op China doen zouden,
bewoog hy hen den 3

de" September de
vrede te teekenen, en aan den keizer van
China, zoo veel mogelyk was

, genoegen
te geven.

Zy ftelden den fcheidspaal tuflehen

Moscovien , en China , op 48 , of, zoo
anderen willen , op ff graaden by na in

de zelve middaglyn , als Peking gelegen

,

hoewel zich de fcheidspaal der Moseovi-
ten , als men Ooft aan ging , veel verder

naar het Noorden uitftrekte.

Zy bleven te Niptsjou nog tot den iode»

September, en quamen den i8den Octo-
ber weder tot Peking.

Zedert deze vredehandeling heeft de

keizer van Moscovien zich niet alleen van

dezen weg ten handel bedient, maar ook
in 't jaar 1692. den heer Everhard 2'sbrand

Ides, en in Maart 17 ip. een Majoor van

een regiment guardes , als zyn gezant der-

waarts gezonden , behalven dat 'er ook ,

volgens de nette aanteekeningen van den
heer Borgermeefter Nicolaas Witzen^ en
van anderen, een nette kaart, met aan-

wyzing van den weg , naar China , van
gemaakt is. Ook is om de 3 jaaren een

karavane uit China , met veel Oofterze

koftelykheden in Moscou gekomen j hoe-

wel de keizer van Moscovien gelaft heeft,

dat die regelrecht voortaan naar Peters-

burg, om hunne waaren aldaar y en niet in

Moscou, te vertieren, zou moeten trekken.

In 'tjaar 1722. den 2f
rteu Februari kreeg

men wegens dezen aanleg van den groo-

ten Czaar, Peter Alexewitz^ (die onder

veel Europêlche vorften zyn wedergaa,

in opzigt van zyne groote ondernemin-

gen , niet heeft) dit nader berigt van Pe-

tersburg , dat een ryke karavaan uit China

met den heer Ismylof^ gezant van Mosco-
vien , daar aangeland was , en dat de heer

de Lange , in aes zelfs plaats aan dat hof

zyn verblyf ftont te nemen. Doch men
vernam den 28 ften

, by nader tyding , dat

de keizer van China aan die van Mosco-
vien niet meer , dan de gemeene karavaan ,

had willen toeftaan , en dat hy niet had

willen hoofen van een afvoer te water,

door middel van de rivier Daria, naar Aftra-

can,
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can, begeerende, dat men by de reizen te

land , door de wilderniflèn van Tartaryen

,

en doorSiberiën, zou blyven voortgaan j

welke tydingde kooplieden te Petersburg

zeer ontftelt had , alzoo die tot deze on-

derneming wel 400000 rubels by een ge-

zamelt hadden ; doch men hoopte dat zyne

Rus-k eizerlyke Majefteit by zyne nieuwe

heldendaaden , en tocht, op de Cafpifche

zee, gelyk ook na zyne groote veroverin-

gen in Perzien , met het innemen van

Andreof , en verder van Derbent , en
Sjamachi, dit alles wel herHellen, en in

een beter ploi , by zyn nader gezantfchap

naar China, brengen zal.

og een Behalven alle deze wegen naar 'tOoften,

eg naar meent men, dat 'er nog een zeer gemak-
poften kelyke by California , of daar ontrent , te

;rnia.
"vinden zou zyn , waar op al verfcheide

luiden gedacht , doch tot nog toe niets

verricht, of in 't licht gebragt hebben.

Of nu eenig licht hier ontrent gegeven

zal worden by den nieuwen tocht van twee
Wiskundigen , door den hooggemelden
keizer van Moscovien, met noodige werk-
tuigen inFebruarii 1719. , naarSiberiën,

en 't land der Samojeden tot op 7f graaden

gezonden , om nader te ontdekken , ofdat
land ook aan America valt. , dan of daar

een opening van de zee is , zal na 't vol-

trekken van hunne reize , die wel 2. jaaren

duurenzal, nader blyken, inhoedanigen

geval men ook nette kaarten daar van te

wagten heeft.

In Maart des voornoemden jaars fchreef

men ook uit Petersburg, dat de Heer Ie

Grange, Franfch Capitein en Ingenieur,

reets vertrokken was, om te gaan zien,

of de engte van Waygats , tuflchen Nova
Zembla en Rusland , tot in de Ooftindifche

zee, bevaaren kon worden , dan ofNova
Zembla ( zoo eenige willen ) aan Rusland
vaft, en of 'er dierhalven geen doorgang
is. Men had hem bevolen nette afteeke-

ningen en kaarten van den ftant, en ge-

legenheid der tot nog toe onbekende lan-

den, mede te brengen j doch aan zyn we-
derkomft wiert, om de fware wildernis-

fen, die hy doortrekken moeit, en om
de wilde Tartaaren , voor welke hy bloot

Haat, zeer getwyffek.

Het eenige nu, 't geen 'er, na 't ont-

dekken van alle deze verfcheidene wegen
naar Ooftindiën , en voor al ter zee , nog
te wenfchen was , is dat , waar na wel

I't uit-
1™1 vee^en g^ogt i maar 't geen echter

uden tot nog toe verborgen gebleven is , na-

|a de melyk , het uitvinden , zoo wel van de
ligte, of lengte, of van 't Ooft en Weft, als van
|

Doft en de breeclte
5 ofvan 't Zuiden en Noorden

:

want dan zou men altyd op zee ook
weten waar , en hoe verre men nog van
't een of 't ander land was , daar men nu
zeer dikwils , veel mylen zich misgift heb-
bende, ettelyke dagen aan een, met zeer

'eft,

5;r

1 odzaa-

llyk.

veel gevaar over land zeilt , zoo als de
zeekundigen dit noemen , om dat hunne
reekening , van de lengte af te zeilen,

dan al ten einde is.

Verfcheide Starkundigen hebben niet Verfchei-

alleen de moeite genomen , om 't uitvinden de Star-

van Ooft en Weft , ofvan de ware lengte , kundigen,

even zoo wel als de breedte , na te vor- ^ooft^n
fchen j maar daar over ook gefchreven. Weft ge-

De eerfte Schryvers die daar van iets zogt heb-

opftelden , waren ( zoo Dirk Rembrantfz ben'

van Nierop elders aanteekent) Gemma Fri-

ftus , en Petrus Appianus, die in 'tjaar 1ƒ30. Gemma
bloeiden. De laatfte dezer twee wil , dat Frifius, en
men die door de Eclypfen der maanen j Apianüs.

en vorder, om 't zelve te begrypen, met
den ftok der Aftronomi, ofden graadboog,

by den loop der maanen , en der vafte

ftarren , vinden moet.

Ook wil hy , dat men uit de tafelen

der ftarkunde de ware plaats der maan na
zyne lengte, ten tyde der waarneming,
zoeken , en dat men dan met de graad-

boog 't midden der maan van een bekende
ftar (ftaande ontrent den dierkring) af-

meten zal, meenende, dat het verfchil

dezer afmeting , met de rekening uit de
tafelen, 't verfchil der lengte , en wanneer
die door de maans uurloop in tyd veran-

dert is, zeer net aanwyzen zal.

Pieter Madina , een Spaanjaart , zogt na p eter
de lengte doof volmaakte uurwerken, of Madina;
nette zandloopers , alzoo het geen meeft
hier toe vereiïcht word, en 't geen men
minft uitvinden kan, is, net te weten,
hoe laat het op zekere bekende plaats is.

Doch deze inftrumenten , de verandering

der lugt onderworpen zynde , konden
na eenige dagen varens, den tyd van de
afgevarene plaats niet net aanwyzen ; en
aldus kon men dan ook 't verfchil der
Meridianen niet vinden.

Robbert Robbertfz , in zyne breeder ver- Robbert
klaring van Albert Hayen , in 't jaar 1600. Robberüz

gedrukt , fchiyft hier ook van , ftellende

mede, dat men een netten zandlooper van
24 uuren hebben moet, die, zonder ver-

flyten van 't loopgaatje , altyd even eens
blyven , en diens loop ook , door droogte
ofvogtig weder, niet vertraagt , nogver-
haaft worde, mits dat men die ook, zoo
ras hy uit is , weder omkeere , om in 't ftel-

len van het net uur geen eene minuut te

verfchillen: want indien het op een dag
maar eene minuut verfchilde , dat zou
ontrent de linie Mquinobliaal in een maand
tyds een halfuur, dat is , meer als 100
mylen wegs , bedragen , die men dan
Ooftelyker, ofWeftelyker zyn zou, na
dat de misflag onder, of over, zou aan-

wyzen.
Zekere Robbert Hues , een Wiskundige , Robbert

die met ïbqmas Candifch 1ƒ88. den aard- Hues.

kloot rondzeilde , fchreef hier ook van
in een tra&aat van de hemeliche en aard-

P 2 fche
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fcheGloben, in 't begin des 4

den deels/>«£.

32. alwaar hy de zekerfte wyze, om de

lengte , ofOoft en Weft , te vinden , ftelt

die te zyn , die men door de Eclypfen

,

of Taningen der maan bekomt > doch

aangezien die zelden gefchieden , ofvoor-

komen, en nog veel weiniger gezien , en

allerminft net waargenomen worden , dat

dan nog maar op zeer weinig plaatzen

behartigt word , zoo konnen ook zeer

weinig plaatzen door deze obfervatie net

afgeteekent worden.

Orontius Orontius , en voor hem Joannes Wer-

en Wer- xerus (die ontrent het jaar if'4- leefde)

Mrius. meenden , datdoor den bekenden loop der

maanen , en den doorgang van dé zelve

door den Meridiaan van eenige plaats,

't verfchil der lengte zou konnen gevon-

den worden j maar dit oordeelen andere

weer een zeer bedriegelyke en onzekere

reden te zyn , die veel fwarigheden onder-

worpen is. Anderen zogten dit door

't waarnemen van de nette tyd der uuren

van den MquinoEliaal tuffchen de Meri-
dianen van beide de plaatzen door uur-

wyzers , waterglazen , of zandloopers ;

al welke middelen nogtans door veele der

verftandigften , als zeer onzeker, verwor-

pen zyn ,. om dat zy de tyd , zoo net , als

'er vereifcht Word , by vervolg niet aan-

wyzen.

Petrus Petrus Plancius meent , dat men dit door

Plancius. de miswyzing van de naald van 't Gohipas

vinden moet, gelyk dat in de Havenwy-
zing van Simon Stevin te zien is ; doch
dewyl 'tCompas zeer teer , en een be-

weeglyk inftrument is, zoo valt deze mis-

wyzing verfcheiden , en verandert ook na

de breedte, weshalvenvan deze onzeker-

heid ook weinig voordeel te wagten is,

gelyk ook Robbert Robbertfz in zyn Voor-

noemt traétaat aangewezen heeft , hoe
grove feilen verfcheide opmerkende Ooft-
indifchvaarders hier ontrent ontdekt heb-

ben.

Hoe onzeker nu dit alles tot nog toe

feweeftwas, is egter de yver vanveelen

ier ontrent zeer toegenomen, te meer,
om dat de Heeren Staaten Generaal een

groote fomme gelds aan die dit volkomen
uitvinden kon , belooft hebben , op welke
belofte ook zeker Engelsman , Thomas

Thomas Leamor , te Amfterdam woonende , by
Leamor. requeft aan haar Hoog Mog: in Augufti

's jaars 1610. verzogt heelt , hier over

gehoort te mogen worden.

Na verfcheide handelingen en requeften

hebben haar Hoog Mog: in Julii 'sjaars

ióii. zekeren man nevens Leamor voor
zich doen komen , om hier over te fpre-

ken } welke man ftaande hield , dat deze

konft lang tevoren, en met meer zeker-

heid , dan nu ,
gevonden was j en na be-

wys door Leamor gevraagt zynde, quam
het op de Havenvinding van Plancius uit,

Wiens grond (gelyk wy gezien hebben)
de miswyzing van de naald was 5 maar

Leamor zeide , dat hy zich met zulken

valfch en onnut werk , 't geen reets de

fchippers zoo veel 100 mylen had doen
dwalen j niet bemoejen wilde.

Hier op bequam Leamor een A&e van Die voor-

haar Hoog Mog: , behelzende dat zy hem , gaf Ooft

by aldien hy zyn zaak wift goed te ma- en Weft

ken, iyooo gulden tot een vereering ge-^g^
ven zouden. En hy leverde zyne bewy-
-zen in Augufti 's jaars 16*11. aan haar

Hoog Mog: over. Zy waren lang , en
breed , en met veel miflèlyke ftellingen

vervult i maar zyn voornaam fte beWys
was , dat men den netten tyd van de
Nieuwe, ofVolle, maan vinden, en dan
voort rekening maken moeft , op wat tyd

de maan met deze of gene ftar in zamen-
ftant, ofineenen Meridiaan, komen zou,
en hoe veel de maan dan voor , of onder ,

onzen Meridiaan wezen zou j of dat men
uitrekende , als de maan in onzen Meri-
diaan komt, hoe veel dan 't verfchil van
zyn lengte met deze of gene vafte ftar

wezen moeft.

Dit nu vaft zynde, wilde hy, dat de
Schippers waarnemen zouden , wanneer
de maan by hun met de zelfde ftarren in

zamenft: ant , ofin eehe Meridiaan $ quame >

én hoe veel dan de maan by hen voor,
ófover, den Meridiaan was j of dat, wan*
neer de maan byhen in het Zuiden ftaan-

de , zy zouden afmeten den afftant der

maan van deze of gene vafte ftarre, waar
mede hy dan meent gevonden , en afge-

meten te hebben het lengte - verfchil der

maan met die Vafte ftar, en uit dit ver-

fchil van de maan voor of Övér den Me-
ridiaan, of van het afmeten van de plaats

der maan , meende hy ook het begeerde

verfchil der lengte gevonden te hebben $

doch hier in taften hy zeer bot mis , ten

eerften , om dat hy rekende na dat de maart

m den Meridiaan komtj en aldus maakt
hy geen onderfcheid tuflehen Taanronds-

lengte, en Evenaarslengte. Ten anderen

,

om dat hy het léngteverfchil der maan

,

Uit den afftant van een vafte ftar zoeken

wil , zonder aanzien , of die Benoorden

,

of wel Bezuiden, of in den weg der zon,
of der maan ftaat. Ten derden , om dat

hy geen agt geeft op het verfcheenzigt

der maan -, al het welke nogtans zeer

groote misflagen veroorzaaken zou.

En gelyk die man , om de voornoemde
redenen, het fpoor geheel mis is, alzoo

dwaalt hy ook in verfcheide andere mis-

ftellingen , toonende van den loop der

maan , en des zelfs eygenfehap , niet de

minfte kennis te hebben j zoo dat hetjam-

mer is , dat zulk een onwetende haarHoog
Mog: met zoo veel ydele requeften op-

gehouden heeft.

Het behaagde egter haar Hoog Mog:
zyne
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zyne bewyzen door een ervaren Starkun-

digen in den Haag- woonachtig , te doen

nazien, die betuigde, dat het ter neder-

geftelde hem al over lang was bekent ge-

weeft , het geen hy uit de werken van den

joch
voornoemden Apianus , en Gemma Frifws ,

jtdlingen aannam tetoonenj wier grond een en de

pierden zelve met die van Leamor was, en waar
liet vol- van ^ Wel ftout dorft zeggen, dat geen

Konden van beiden den grond oit geweten hadden.

Den 2f
ften der voornoemde maand wier-

den zyne fchriften nader door Rudolplms

Snellius; en Robbert Robbertfz onderzogt,

en men deed hem daar op ettelyke vra-

gen, die weinig ter zaake dienden. Men
verwierp ook zyne Hellingen , als niet

voldoende tot haar regt oogmerk j en

Robbert Robbertfz gaf naderhand voor met

eenen Gerard Pieterfz van Alkmaar , de

lengte vry beter en klaarder te zullen uit-

vinden , hoewel Leamor aan haar Hoog
Mog: den 8 ften September Haagde , dat

hy 't uit zyne fchriften geftolen had , en

met zyn kalf ploegde.

Naderhand heeft hy gezogt den ver-

maarden heerWillem Janfz Blaauiv , be-

roemden Aardryksbefchryver en kaarte-

maker te Amfterdam , te bewegen om hem

zyn zaak verder te helpen uitvoeren ; doch

die zeide daar toe geen tyd , maar wel luft

te hebben om zyn geheim te leeren , belo-

vende hem, als hy daar verder afftantvan

deed, een fomme van iooo guldens, waar

toe hy niet befluiten wilde , brengende zyn

tyd meeftdoor, met Snel en Robbertfz als

verdonkeraarsvanzyn kon ft en uitvinding

te befchuldigen ; al het welke nogtans haar

Hoog Mog: niet bleek , en geen geloof

vond -, hoewel hy aannam zulks (zoo hy

de Duitfche taal maar verftaan had) nader

te bewyzen j waai- toe hy naderhand nog

een openbaaren Vertaaler voor een ftuk

gelds huurde , 't geen echter mede van geen

gevolg was, alzoo Robbertfz hem dezen

wift athandig te maken.

Hy wiert naderhand door haar Hoog
Mog: na de heeren ter Admiraliteit ge-

weezen , om zyn bewyzen daar nader te

doen onderzoeken, 't geen den 2i den De-

cember 161 1. en den 6den Februarii 's jaars

161 z. gelchieddej maar zyn aanflag ver-

dween in damp en rook , en daar is niets

opgevolgt , behalven dat Robbertfz nader-

hand ook al zyne Stellingen in 't breede

wederlegt heeft , 't geen niet fwaar viel

,

aangezien uit het vorige genoeg gebleken

is , dat deze verwaande opgever zelf de

gemeene gronden der Starkunde niet ver-

ftaan ; en zeer grof daar in gedwaalt heeft.

Naderhand deed zich oyAdriaan Metius,

die van oordeel was , in het II. hoofdftuk

van 't zde deel van zyne Inftitutiones Aftro-

nomica , of Geographifche Onderwyzing
op de hemelfche en aardfche Globen, in

'tjaar 1614. uitgegeven , dat het ligtfte

.driaan

letius.

middel, om de ware lengte uit te vinden,

was , indien men nette uurwyzers , om de
nette tyd en uuren voor 2 of 3 maanden
aan te wyzen , bekomen kon j doch al-

zoo die alle dag veranderden , zoo in'haar .

eigen ftof, alsdoordelugt, zoo kon men
ook daar geen vaften ftaat opmaken,'t geen

dan op de bevorens aangewezen onzeker-

heid uitkomt.

Is dit onzeker middel nu 't befte (gelyk

hy zegt ) wat valt 'er dan van de andere

te denken ? Hy voegt 'er egter by , dat

zoo men een net uurwerk had
?

' en by de

waarneming dan meer uuren uitvond , of
bequam , als dat uurwerk aanwees , het

dan zeker was, dat men zoo veelOofte-
lyker, als men dagt, vervallen was, en
indien men minder uuren , als 't uurwerk
aanwees , bequam , men dan zoo veel

Weftelyker vervallen was -

?
op welken

grond voortgaande , hy verder zegt , dat,

indien men 1 uur en 4f minuten te kort
komt, men dan 26" graaden, en iy mi-
nuten , te Weftelyk vervallen is j een re-

kening, die vry vaft gaat, zoo 't uurwerk
maar net wyft, daar 'talles op aankomt.
Anderen egter zyn van oordeel , fchoon
men zoo een net uurwerk hu al vond,
dat het zelve niet meer aanwyzen zou,
dan 't nette uur op de plaats der waarne-
ming , en dat dit tot het uitvinden der
lengte (waar toe een waarneming van
't nette uur op verfcheide plaatzen ichynt
vereifcht te worden) niets ter wereld hel-

pen , nog doen zoude.

Deze Metius oordeelt ook , dat de lengte
uit de Eclypfén , en uit den loop der maa-
nen , is te vinden i maar dat daai- zeer veel

moeite aan vaft., en 't uitvinden van dien

netten tyd zoo licht niet is , als zommige
zich wel inbeelden ; hoewel hy van deze

twee middelen , het eerfte wel voor 'tZe-

kerfte houd. Vermits nu die Eclypfén

zelden voorvallen , behalven dat ook de
lelie van 't Compas , zelf op 't land , zeer

licht 1 graad of 2 over de eene of de an-

dere zyde wyft , zoo is hy van oordeel

,

dat 'er op zee nog vry minder ftaat op dit

alles, dan wel op 'tvafteland, temaken,
en derhalven niet te denken is , dat dit door
deze middelen uitgevonden kan worden.

In 't jaar i'628. liet Philippus Lansbergenfhiïïpvm

de platte Sphara van Ptolomeus , anders het Lansber-

Aftrolabium genaamt , drukken , Waar in Sen>

hy, in zyn xxix. Voorftel , ook van deze

lengte fchryft , dat 'er van alle middelen

,

om de ware lengte te vinden, nog geen

beter, of zekerder, bedagt is, dan die

gebouwt word op den loop der maan,
die yder uur een halve graad van 't Weften
naar het Ooften loopt ; en die dan haren

loop zeker heeft, en wel gebruiken kan,

die kan ligtelyk weten, als hy de maan
wel waarneemt , op wat lengte hy geko-

men is , hoewel 'er hedensdaags weinige

P ? zyn»
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zyn, die dat doen konnen j ja men heeft

tot nog toe niemant gevonden , die den

loop der maane na den hemel wel heeft

konnen aftneten.

Een Ontrent het jaar 1644. heeft men ook
p°°!ns fchriften van een Roomfch Priefter, die

diens
dit mede meende gevonden te hebben,

naam on- gezien i doch zy wierden, by Dirk Rem-
bekent is.brantfz nader ter toetze gebragt zynde,

mede niet voldoende , en meeft met de

Stellingen van Metius overeenkomende,

bevonden. Wel is waar dat zyne afme-

ting korter is, en ligter, maar 't is ook

zeker, dat die met zulk een korten graad-

boog, als hy daar toe voorfchryft, zoo

net niet kan gedaan worden, zondereen,

ofmeer minuten , temiflen, en moet men
weten, dat yder gemifte minuut een ge-

heele graad in de lengte verfchil maakt j

en fchoon men het nu al net trof , zelf

tot een gedeelte van een minuut , zoo was

men nog even na, om dat de maan-plaat-

zen in de Ephemerides nog niet regt kon-

nen gevonden worden ; vermits yder

Autheur een byzondere flelling in den

maanloop heeft , om dat yder op een by-

zondere plaats uitgerekent word , daar het

wel een geheele graad, en meer, verfchil-

len kan j dat een groot verfchil is, alzoo

yder graad verfchil ontrent 3.0 graaden

verfchil in de lengte, of 4fo mylen ver-

fchil onder de linie , maakt.

Retwtus In het jaar 1645-. fprak Renatus Descar-

Descartes tes , die beroemde Franfche Wysgeer , met
grooten ophef van de hoedanigheid dei-

vier omloopeis, ofwachters vanJupiter,

uit welker waarneminge , alzoo die haren

omloop in korte tyd volbragten , hy oor-

deelde, dat men'er nette Ephemerides > of
Dagtafels , op een bekende plaats op zou

konnen uitrekenen > 't welk dan op an-

dere plaatzen waargenomen zynde, zoo

zou door 't verfchil des tyds ook 't ver-

fchil der lengte, of van Ooft en Weft,
zeer ligt en zeker bekent worden j al

't welke hy met veele fchoonfchynende

redenen , en door de groote vereering,

door haai- Hoog Mog: daar op gefteld,

te dier tyd aan Dirk Rembrantfz van Nierop
Zoo flerk beveiligde, dat die bewoogen
wiert met een groote kyker eenige waar-
nemingen hier op te doen j doch deze
groote Noordhollandfche Starkundige
bevond dit opgeven zoo vol Franfche rook,
dat hy geen de minfte vaftigheid , en niet

meer waarheid of licht , dan in al het
Vorige, daar inzienkonde, gelyk hydat
ömftandiger in 't vin. hoofdftuk van zyn
Nederduitfche Starkunde aanwyft.

Weinig jaaren hier na fchreef Andries
van Berlicom een Verhandeling over de
mate , reden , en 't gewigt , en over de
oorzaak der bewegingen , en de byzon-
dere beweegzelen, als mede , over de lengte

van Ooft en Weft.

Andries

van Berli-

gom.

. Zyne ftelling komt mede daar op uit,
om met zeker werktuig op zekere plaats

de ftreek en hoogte der maan ( mits dat

men haar verfcheen - zigt ook wel waar-
neme) en op de zelve tyd ook de ftreek

en hoogte van zekere bekende ftar, en 2
of 3 uuren daar na , dit laatlte (te weten
van die ftar) nog eens , om de zekerheid ,

waar te nemen , by 't welke hy oordeelt
klaar te zullen blyken , op wat uure deze
Waarneming gefchied , op wat Polus-
hoogte der plaats men geweeft, en welk
het regt Noorden en Zuiden , of de ware
breedte daar geweeft zy. Hier op dan
gaat hy voort om uit de afpeiling der
maan , de Maans evenaars lengte te reke-
nen , en dus den grond van de maan in

de Eclyptica , of het Taanrond , uit te

vinden ; maar fchynt te gelyk daar by niet

te denken op 't onderfcheid , dat 'er tus-

fchen Evenaars lengte, en Taanronds leng-
te is , dat nogtans in 't midden van Taurus

,

Leo^Scorpius, en Aquariusjtex. is, 45- graaden
ten wederzyden van de zonkeerpunten ,
een verichil in den zonneweg van 2; graad
is, en de Noordknoop der Maan , 'tDra-
kenhooft genaamt , ontrent in 't begin
van Aries zynde, zoo zou de maansweg
dan wel 4 graaden op deze plaatzen ver-*

fchillen, dat in delengte veel 100 mylen
verfchil uitmaken zoude.

Ook blykt klaar uit alle zyne Stellin-

gen , dat hy ( 't geen om de gegevene
reden voor al gefchieden moeit) niet het

minfte onderfcheid tuflehen Evenaars- en
tuflehen Taanronds-lengte maakt j behal-

ven dat het op zee ook volflagen önmo-
gelyk is , den maanftreek zoo naaukeurig
te peilen , om uit zulken rekefting iet

zekers te konnen va ft ftellen.

In 'tjaar iöj-q. gaf Abraham de Gra«/Abraham
zyne Starrekonft in 't licht , waar in hy de Giaaf.

mede over 't vinden van Ooft en Weft
fpreektj doch het komt ook uit op een
uitrekening, ofwaarneming, van de maans
hoogte tegen die van de zon , of van een

bekende ftai'i uit welke hy verder mede
de maans - evenaars - lengte - verfchil met
de zon , ofdie ftar , uitrekent , waar door
dan zyn Evenaars-lengte, ofbreedte, be-

kent word , gelyk ook door de ftars- of
zons - hoogte de tyd , hoe laat het toen

was , komt te blyken. Doch alzoo de
komft der maan in 't Noorden en Zuiden
onmogelyk zoo net, alsvereifcht word,
kan waargenomen worden , om dat zy
veel minuten ftaat, zonder dat zy in hoogte
fchynt te veranderen , terwyl nogtans haar

ftreek van 't Zuiden en Noorden door-

gaat , zoo kan ook deze afmeting geenzins

tot uitvinding der ware lengte dienen ; be-

halven dat men , als de maan buiten 't Zui-

den is , haaren afftant van een ftar , by
nacht , of van de zon , by daag , mede
zonder feil , of zoo net , om 't groot ver-

fcheen-
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Mtiaan
iartini

inhalt.

dochgeen-

om aan deze uitvinding

fcheen-licht der maan , niet afmeten kan

;

waar door dan zyn gantfche Stelling , na

't oordeel der verftandigfte Starkundigen

,

ook in duigen viel , en tot dit groot oog-

wit geenzins dienen kon.

In dit zelve jaar quam over deze ftoffe

ook een boek viit, bet flot en de fleutel der

Zeevaart , door Clmftiacm Martini Anhalt

gemaakt, waar in hy mede iets van 't vin-

den van Ooft en Welt , uit den loop dei-

maan nagevoricht, aanhaalt , doch met zoo

veel duifterheid (alzoo hy niet eens zegt,

op wat wyze hy de plaats der maan af-

meten wilde ) dat daar op geen proeve

(die nogtans de deugdelykheid van zyn

uitvinding boven die der vorige aanwyzen

moert ) heeft konnen maken.

!en an. Zedert is 'er nog een Schryver zonder

;rSchry-naam geweeft, die zich beroemde Ooft
;r zon-en Weft gevonden te hebben j hoewel al
'rnaam, zyn voorgeven daar op uitquam, dat hy

meende het vernaauwen der Meridianen

gevonden te hebben. Een zaak, die alle

Starkundigen genoeg bekent

,

zins bequaam is,

der lengte eenig licht te geven , weshal-

ven zyn verder voorgeven ook niet de

minfte opmerking weerdig geoordeelt

wiertj gelykmen, by het tevoren reeds

aangemerkte, ook zeker Verhandeling in

'tjaar 16^4. uitgegeven, door Pere Leo-

nard Duliris , Ie Secret des Longitudes ge-

naamt , daarom wel ftellen mag , om dat

het by na op de zelve gronden van de

Graaffteunt , en om de zelve tegenreden

vervalt.

i.H.Gie-' G. H. Gietermaker fpreekt in zyn Ver-
inaker.

gUU Licht der Zeevaart
,

pag. 280. ook
van 't vinden van de lengte van Ooft en

Weft, mits, dat men hem voorzie van

een Aftronomifchen ring , om altyd en

op alle plaatzen het nette uur te konnen
weten , ook eifcht hy voor af vaft te moe-
ten weten , hoe laat het dan ook op een

zekere vafte plaats is , dat hy door een

zandlooper zoeken zou.

Het befte , dat tot 't net aanwyzen
van 't uur tot nog toe uitgevonden is,

is de nieuwe uitvinding van uurwerken

,

die de heer Chriftiaan Huigens -van Zui-

lichem , aan 't licht gebragt heeft , die

niet door een onruft , maar door een

flinger , bewogen worden , en in ftaat

zyn om weken , ja maanden lang , te

loopen , en die derhalven niet alleen

groot voordeel tot het uitvinden van de
ware lengte , maar zelf het naafte

middel daar toe zouden konnen zyn,
indien het ftooten van 't fchip by fwaar

weder niet te veel verhindering en ont-

fteltenis daar aan veroorzaakte , en dus

te gelyk die zekerheid , die men by een

gematigde zee daar anders aan heb-
ben zou , niet ten grooten deele weg-
nam.

Dirk Rembrantfz van Nierop al deze

vorige Stellingen door en doorgezien,

en in hare fwaarte gewogen hebbende,
keurt den loop der maan wel als 't naalle

middel om Ooit en Weft te vinden , tot

zoo verre , dat , als men de maanplaats

net uitrekenen , en die dan op zee of te

land afmeten kan , de konft dan wel goed
zou zyn ; maai- vermits de meefte fwarig-

heid is , om de maanplaats net uit te ré*

kenen (om dat yder minuut verfchils een

halve graad in de lengte verfchilt ) zoo
volgen daar uit nog veel andere iwarig*

heden, die daar op ruften, en die daar

uit mede weer net uitgerekent , ofverbe-
tert, moeten worden , gelyk daar zyn de
Ephemerides , waar in de maanplaatzen

van dag tot dag riet moeften uitgerekent

worden , waar by men dan uit den loop van
eene dag de maanplaats op alle voorge-
ftelde tyden zeer ligt zou konnen vinden.

De meefte Starkundigen egter komen
daar in over een , dat , zoo 'er een vol-

maakt en net uurwerk , dat een menigte
van jaaren zonder te verilyten , of zonder
eenige verandering loopen , en waar op
men vafte ftaat maken kon , uit te vinden
was, dit wel het allermeefte enallêrnaafte

licht tot het verder uitvinden der lengte

geven zou.

Men zegt , dat Archimedes diergelyken

perpetuum mobile•, een inftrument ofwerk-
tuig, dat, eens bewogen zynde, altyd

liep , eerft gemaakt zou hebben , doch
( zoo dit waar is ) zoo is 't met hem ook
uit de wereld geraakt.

• In de voorlede eeuw (prak -men van
eenen Cornelis Drebbel , die \ perpetuum

mobile mede zou uitgevonden hebben j

doch waar dat vervaren zy, blykt al mede
niet. Immers men heeft 'er tot nog toe

geen nuttigheid (die 'er op gevolgt moeft
hebben) van gezien.

Het is ontrent 'tjaar 16fo. geweeft , dat

Andreas Valentyn van der Wald , myn oom

,

een zeer groot Wiskundige , en werktuig-
kundige , het perpetuum mobile in het klem
zoo volmaakt uitgevonden heeft, dat de
twee beroemde Mannen , de heeren An~
dreas Colvius , en Robbert Paget , deze
bedienaar des Goddelyken Woords in de
Engelfche kerk te Dordrecht

, gene in

de Walfche Gemeente aldaar, en nader-

hand te Amfterdam , beide zeer groote

Starkundigen , bekennen moeften , dat

het een werk zonder wederga , en een

zeer volmaakt werkftuk was. Nader-
hand heeft hy getragt 'er mede zoo een

in 't groot te maken 5 doch dit heeft

zoo wel niet willen gelukken, te meer,

dewyl hy ondertuffchen zyn verder be-

vordering eerft aan 't hof van den Aarts-

hertog Albertus , teBruflèl, ennaderhand

verder aan 't hof van den Prins en Aarts-

biftchopvanZaltsburg, zoekende, zedert

aan

Dirk

Rem-
brantfz

van Nie*

rop.

Archime-
des word
geroemf
het Per-

petuum
mobile

eerft ge-

vonden te

hebben.

Ook
Cornelis

Drebbel.

Andreas
van der

Wald
vond dit

in 't klein

onrrent

't jaar

i6jo.
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aan dat laatfte hof gebleven , en genood-

zaakt geworden is , om zich , op 't ver-

zoek van dien vorft , als zynen kamerling

,

en artillerymeefter generaal , tot andere

Mathematifche en zeer vernuftige uitvin-

dingen, aan zommige van welke die prins

wel 30000 gulden te kofte gelegt heeft,

te verledigen , om die dan verder uit naam
van dien vorit aan den Roomfch - keizer

Leopoldus , zelf in perfoon (gelyk door den

voornoemden heer Fakntyn van der JVald ,

in 't jaar 1668. ook gefchied, en my uit

zyne brieven, nog ondermy beruftende,

gebleken is ) te gaan vereeren.

De oude *n 't jaar 171 8. verftont ik uit de mond
Land- van zeker vriend, die ontrent 1690. zich

graaf van eenigen tyd te Kaflel , in Heflèn , opge-
HeiTen- houden had, dat de grootvader van den

grootva-
tegenwoordigen Landgraaf, zelfeen uur-

der des te- werk uitgevonden haa, waar inden loop
genwoor- niet alleen van alle de planeten , en dever-
dige, in ferc ftarren ^ zeer levendig en net gezien
^ " wiert , maar dat van zulken volmaaktheid

was , dat het alle 100 jaaren maar eens

rond liep, en dan zynen cirkel op nieuw
weder zoodanig begon , dat het maai- een

kerfje in zynen algemeenen cirkel gevor-

deit, en wan* by dan verder by de Wis-
kundigen , af te nemen was , dat dit voor

een waar perpetuum mobile gehouden moert

worden.

fen Ook voegde deze vriend hier by , dat

Franfch hy te KafTel in 't jaar iöpo. een horologie-
Horolo- maker van Orleans gekent heeft , die van

ker

m
in

^en Landgrave te dier tyd een gagie van

dienftvan I20° gulden jaarlyks trok , ter tyd toe

dezen hy voltoit zou hebben zeker konftig werk-
Landgra- ftuk ? -waar aan hy toen al 4 jaaren ge-

te^ook

'~

arDe^ > en
'

l z.elve zoo verre gebragt had

,

diergel7- dat hy 't in f of6 maanden meende voltoit

kenwerk. te hebben , waar toe hy te meer voort-

fedreven wiert , door het groot gefchenk

,

em nog buiten die jaarlykze gagie van
den Landgrave belooft > maar de konfte-

naar quam kort daar na te fterven. Het
was een werk van den zelven aard,

't geen , volgens de getuigenis van veele

Wiskundigen (van den Landgrave ontbo-

den , en om een voorafgaande oordeel daar

over uit verfcheide geweften verzogt)

wonderlyk tot het uitvinden van Ooft en

Weft zou hebben gedient j maar geen

van deze ontbodene heeren , wift dit werk

,

hoe zeer zy het ook in zich zelven roe-

men moeften , ineen te zetten , betui-

gende alleen , dat het onwaardeerlyk was ,

wegens des mans groote uitvinding , en
jammer , dat hy niet een weinig langer

gekeft had, om dit gadeloos ftuk zelf te

volmaaken.

In 'tiaar *n 't
)
aar I7 12- ^s

'

er te Kaflel ook ze-

1717. kere Orefyrer geweeft, die toen eenper-
vindOre-petuum mobile in 't groot begonnen, en
§'r

?T^ k
-eerfti7i7. in Aueufti voltoit heeft, waar

Kallel het / ' .
& -r , j

Perpe- over n7 » volgens ench van den tegen-

woördigen Landgrave , na dat hy eentuum
zekere tyd op 'tilot Weiflenftein in een mobile in

verzegelde kamer, vanAuguftus tot den't êroo4
ndco November toe, gelteld had, het
oordcel van alle Wiskundigen , door dien
vorft 'er toe ontboden , heeft afgewagt

,

die dit ftuk ook als een werk ( by aldien

het niet verfleet, ofdoor den tyd daar niets

aan brak ) dat ecuwig zou konnen , en na
de reden zou moeten loopen

, geoordeelt
hebben , aangezien het , eens bewogen
zynde , zonder eenig uiterlyk geweld , of
zonder eenige innerlyke veeren , door zyn
eigen kragt liep.

Het is een kas van r z voeten diameter.
De as,offpil,is 6 voeten lang,en 8 duim dik.

De fware ftampersvan eikenhout ftaan

tegen een muur , en worden door hef-

latten opgebeurt.

Aan weerkanten is een flinger , die
't werk een geftadigen , doch tragen,
loop doet houden.

Ook word door deze Machine een fware
kift met fteenen van beneden tot boven
in 't voornoemde flot opgewonden , en
alle twyrfeling , of 't door eenig werktuig
van buiten gedreven mogt worden , is zoo
klaar , en volkomen , weggenomen , dat
alle Wiskundigen , die dit zagen, 'er over
verbaaft ftonden. Het kan ook zoo ge-
ftelt worden, dat het 10, 50, ja 100 maal
in eene minuut omloopt.

Dit fchynt een uitvinding van dezen
Orefyrer zelf te zyn , hoewel die heer rno-
gelyk , door 't voornoemde onvoltoide
werk, wel eenig, of immers meer licht

,

dan alle andere Mathematici , die 't ge-
zien hebben , heeft konnen bekomen , om
daar op verder te konnen voortgaan.
Doch 'tzy daar mede zoo 't wil , dit

werk, endiekonftenaar, zyn zeer te pry-
zen , en zyne voltoide onderneming kan
noit genoeg beloont worden , zoo zy maar
verder tot het nader uitvinden van Ooft
en Weft toepaftelyk kan gemaakt worden.
Men wil , dat Jan Baptijia Morims^uoiimi

een Franfch Aits , en koninklyk Hoog- en ande^

leeraar in de Wiskunde te Parys , dit voor- ren.

heen meende gevonden te hebben.
Hy vertoonde zyne betogingen wegens

de lengten , en breedten der plaatzen aan
den Cardinaal Ricbelieu , en , by nader
onderzoek van gevolmagtigden tot die

zaak , vond men de zelve te land onfeil-

baar} doch ter zee, daar 't nogtans voor
al toe dienen moeft, onnut.

De heer Cajjini , een vermaard Franfch
Starkundige , zegt in zyn Verhandeling
de VOrigine & du progres de I'Afironomic

,

pag. 38. dat deEclypfen der Satellites s of .

wachters van Jupiter , het zekerfte, en
kortfte middel zyn , om de nette leng-

tens te bepaaien.

De Jeziriten , die in 't jaar 168f . aan

Kaap de goede Hope aangeweeft zyn,
heb-
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hebben met -hunne ftarkundige werktui- Experiment. Prof. Ordin, de Rintele , Otter*

wel yerfchcide waarnemingen daar nurf , Ziveften^ en Wentzigerode , zich

ontrent gedaan, envry veel daarvan op- onthoudende te Wetzlar, onder verfcheide

andere zeltzaamheden uitgevonden had
een perpetuum mobile ^ of een zelfsloopend

en Uitdragend rad , dat rechts en links

loopt , en noit opgewonden word , heb-
bende een net geëvenmatigt gewicht,
't geen fnel , en langzaam , bewegen kan

,

dat ook zeer ligt te hei ftellen , en van
inwendig maakzel en gedaante dat van
Heflèn-Kaflel gelyk is, en 't geen zoo te

water als te land gebruikt kan worden.
Ook had dien zelven heer uitgevonden

een horologium perpetuum , of een altyd

loopent uurwerk , dat noit opgewonden
word, zynde zonder gewicht , ofveeren,

en zonder ophouden eenige jaaren lang

niet alleen zeer net de uuren , en minuu-
ten aanwyzende ; maar ook zeer dienftig

,

om de lengte op zee te weten en uit te

vinden ; ten welken einde hy 'er nog by
gevoegt heeft een net huisje, om daar in

dit uurwerk in 't zeilen op zee , en in

ftormen , in een gelyke beweeging te hou-
den , en dus altyd de lengte te weten j

behalven dat dit huisje ook dient , om
't voornoemt uurwerk in een geiyken per'

pendiculairen en netten horizontalen loop

,

zoo lang het fchip op geen klip floot , te

doen blyven , waar door het zelve ook
noit eenigen roeft onderworpen is.

Den zzften Maart 172.0. veftont men uit

Londen , dat de heer Jacob Rove , op laft

der Admiraliteit , op 't fchip de Bedfort

,

een proef van zeker werktuig , door hem
uitgevonden,genomen heeft, om de hoogte
in zee, zonderden horizont, of zonder
fchaduw van de zon te hebben , te nemen.
Ook heeft de bevelhebber van 't fchip

,

in een duifter , en flormend weder in

't kanaal mede de proef daar af genomen

,

en aan de Admiraliteit bericht gegeven

,

dat dit werktuig zeer dienftig, en meer
ftaat daar op te maken zou zyn , dan op een

quadrant , als men 'er zich van bedienen

kan.

In den herfft van 't zelve jaar te Ara-
fterdam zynde , wift een myner goede
vrienden, aldaar woonagtig , my te zeg-
gen , dat zeker zeer ervaaren Hoogduit-
fcher, N. Everhards genaamt , na zyne
gedagten , het Ooft en Weft 't allernaaft

gevonden , en met zyne bewyzen den
Czaar van Moscovien , in wiens dienft hy
nu is, volkomen genoegen gegeven had.'

Men zegt ook , dat eenige uit de heeren

Bewindhebberen der Ooftindifche Maat-
fchappy

, gevolmagtigt om zyne betogin-

gen in haar binnenfte te doorzoeken, en

te wikken , gelyk mede de heeren Newton ,

Wifton , Balie , en anderen in Engeland

,

geen genoegen daar in gevonden zouden

hebben 5 doch in die laatfte heeren kan

het, of aan genoegzame kennis, (dat ik

Q^ echter

gegeven, maar ik heb nog niet konnen

zien , dat het aan de Zee- ofStarkundige

wereld eenig licht ontrent dit ftuk gege-

ven heeft.

Ook is 'er ontrent dien zelven tyd ze-

kere Lieve fViUemfz Graaft een Hollan-

der, geweeft, die zeer veel moeite aan-

gewend heeft, om Ooft en Weft uit te

vinden -

y maar ook zyne betogingen heb-

ben de proef niet konnen uititaan.

In 'tjaar 171 f.
in de maand Januarii

,

gaf meerter Wifton te Londen voor , ze-

hbra, en i<ere vuurballen gemaakt te hebben , waar
ier> door hy zyn Ooft en Weft meende te

konnen bewyzen.

In December 171 6. beroemde zich ze-

kere Mr. Crèethoom een werktuig uitge-

vonden te hebben , 't welk Ooft en Weft
net aanwees ; doch van wat uitwerking

die beide uitvindingen ter zee geweeft zyn,

is my noit gebleken, 'tgeenegter, zoo

het ook daar goed bevonden was , wel
bekent zou geworden -zyn.

In 't jaar 1717. den 27ften Maart, heeft

een Jan Rajcher eenige betogingen -we-

gens zyne uitvinding van Ooft en Weft
in de vyver in 's Gravenhage , in 't byzyn
van zyne Czaariche Majeiteit , die zich

daar toen mede bevond, gedaan > doch
ik heb niet konnen vernemen , dat die

,

ook zelf maar in de vyver , in allen dee-

len voldoende zouden geweeft zyn , en

indien dit waar is, zouden die altoos van

geen gebruik of nut op den woeften Oce-
aan wezen 5 vooral nietomdegrootemis-
wyzingen van 'tCompas, en van wegen
de fware ftroomen , al 't welke men in de

vyver niet ontmoet j de gronden van die

man zouden in zich zelven echter wel
goed konnen zyn , over welke die genen

,

die zyne betogingen bygewoont hebben

,

beter dan ik konnen oordeelen.

Hy heeft een belooning, zoo men my
17 18. aldaar berichtte, van foo gulden

hier voor genoten , 't geen fchyn geeft

dat zyne bedenkingen , en proeven , niet

t'eenemaal verwerpelyk moeten geweeft

zyn > doch men wil dat hy met dit ge-

fchenk , niet zeer vergenoegt was. Ik heb

'er ook geiproken , die zyne gronden , 't zy

met , of zonder redenen , afkeurden.

:

aar
Den I3 den Maart 1719. wiert vanParys

lp. bericht, dat de Mat quis van Bethune een
zit de Memorie aan den heer Regent aangebo-
ïvrquis ^en j^ ^ waar

-n ky voorgafOoft en Weft

e Ooft gevonden te hebben 5 't welk , zoo 't waar
e Weit is, in der tyd door de vaart der Franfchen

g onden op Ooft- en Weftindiën wel nader zal
tt -ebben

' ontdekt worden.

In 't zelve jaar in 't laatft van Julii

fchreef men uit Frankfurt , dat de Heer

Jufius Henricus MangoU , Med. & Phil.

I. D E E l
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Twee
voorna-

me zaa-

ken , die

echter niet geloove ) of om dat het van

hunne vinding niet was, gefcheelt hebben

,

daar men in tegendeel zoo een man op-

gebeurt en onderileunt moeft hebben.

Hy vertoonde in een kaart alle de mis-

wyzingen van 't Compas , die by d'uit-

gegevene reizen bekent waren , en die ook

nog verder Honden voor te vallen, en dit

alles door een zeer nette werking van de

zeilfteein , 't geen een byzondere verwon-

dering verdiende.

In 'tjaar 1721. deede zich den p
den De-

cember te Londen ook zekere Mr. Brown
op , die zich al mede verbeelde het perpe-

tuum mobile gevonden te hebben ; maar
geen een van alle die groote Uitvinders

eeft tot nog toe de algemeene goedkeu-

ring der wereld gehad, zonder welke het

niet dan blaazen, en hoog opgeven is.

In den tyd , dat ik op zee geweeft ben

,

hebbe ik twee zaaken ontdekt , die ontrent

dit ftuk van de voornaamfte opmerking

by my geweeft zyn.

In het begin van myne reizen naar Ooft-

indiën heugt het my zeer wel , dat ik den

fchipper en ftuurluiden hoorde zeggen,

dat de Kaap der goede Hope wel op 34
den tot graaden en 34 minuten lag , maar dat,

nog toe by aldien men volgens 't Compas , en des
beletten. 2ejfs gemeene wyzing daar naar toe wilde

zeilen, men daar noit komen zou.

n De oorzaak hier van was , om dat het

fcheidene
Compas over 23 of24Jaaren maarógraa-

miswy- den Noordweftering bevonden wiert , en
zingen in 'tjaar ïjip. en eenige jaaren tevoren,

y^? zoo ras men die kuft , of hoek , maai-
'tCompas , ,

' . .7,

naderde 10, en, zoo zommige willen 12.

een weinig aan wederzyden de Kaap, en

als men by St. Paul , en Amfterdam , komt
2ƒ graaden Noordweftering miswees,

zonder dat men tot nog toe de reden daar

van heeft konnen ontdekken , nog te

weten komen , of die fterkertrekkende

Magnetiiche ftoffe , of wel dat punt,

't geen deze miswyzing veroorzaakt, in

de lugt , dan op de aarde , of in zee , te

vinden zy.

Maar 't geen de meefte belemmering
ontrent dit ftuk aan alle verftandige Zee-

ën Wiskundigen geeft, is, dat men ont-

dekt heeft , dat deze miswyzing van
't Compas in de vorige tyden , niet alleen

daar , maar ook elders , en (volgens 't zeg-

gen van oude luiden) zelf hier in deze
landen , eenige graaden Noordooftering
miswees , en dat men in deze latere tyden

,

zonder de reden te konnen navorichen

,

klaar bevonden heeft, dat, en daar, en
hier , het Compas nu ettelyke graaden
Noordweftering miswyft, een zaak, die

zoo duidelyk door de Peil - compaflèn by
morgen- en avondpeilingen van de zon,
als die helder opkomt , en ondergaat, ont-
dekt word , dat men daar uit , en nog be-
ter uit die der Engelfchen , zeer net heeft

weten te giflen , hoe verre ontrent men
nog van de Kaap was.

Dit is ook een voorname reden , waar-
om ik vaft ftelle , dat , fchoon de Ouden
al eenige kennis van het Compas mogten
gehad hebben ('t geen ik als een zaak,

waarvan geen bewys ergens te vinden is,

verwerp) zy egter nog niet in ftaat zou-
den geweeft zyn, om naai- America, ofnog
minder naar eenige landenvan 'tOoften,
daar op te zeilen , vermits deze miswy-
zingen van 't Compas hen te geweldig
vervoert , en noit op die plaats daar zy
naar toe ftevenden , gebragt , maar in te-

gendeel hen in menigerlei gevaaren van,
buiten verwagting , om deze onbekende
misgiffinge , op de wal , of op droogten ,

te geraken, geftort zouden hebben.

De tweede zaak, die my hier ontrent
<j'0nkun-

van geen minder opmerking voorquam , de van

is de loop van den ftroom in den grooten den loop

Oceaan , van welken ik bevonden heb,^
dat , als men het geluk had van die net

,n <jen
te gilTen , men dan , op de vaart van 't fchip grooten

by zulk een wind en koers , ook byna Oceaan,

net zeggen kon , hoe veel mylen men in
een etmaal gezeik had , en derhalven ook
net uitrekenen , zoo wel op wat lengte ,

als op wat breedte , men nu gekomen
was. Maar aan de andere zyde heb ik
weer ontdekt , dat ik , op de zelve wyze
als bevorens, bymyzelven gillende, hoe
veel mylen wy met zulk een wind en
koers in 't etmaal gevordert waren , en
op wat lengte en breedte wy dierhalven

moeiten zyn, en in dit alles, even als te

voren , met de ftuurluiden overeenkomen-
de , nogtans by 't nemen van de hoogte
der zonne zeer veel

(
gelyk ook de ftuur-

luiden in hunne gegifte mylen ) verfchil-

de, waar van de ftroom alleen, die niet

altyd, nog op alle plaatzen , een en de
zelve bevonden word , en die niet (gelyk-

vele meenen) Ooft en Weft, maar meeft
in 't rond omloopt ( zoo my van zeer er-

varene fchippers , die dit met ernft nage-
yorfcht , en ondervonden hebben , berigt
is) de eenige oorzaak is, waar uit ik dan
befluite, dat zoo men by nette waarne-
mingen op zee , 'tzy by ftilte, of ook
wel anders, den ftroom des grooten Oce-
aans ( die ook my toefchynt in 't rond te

loopen ) net wift uit te vinden , men dan
ook altyd net zou konnen weten , zoowel
op wat lengte, als op wat breedte, men
gekomen was.

Een zaak , waar aan wel zeer veel ge-

legen is j maar van welke nogtans by wei-
nige zeekundigen eenig werk gemaakt
word j hoewel ik 'er echter kenne , die

dit behartigt , en met eenige daar toe die-

nende werktuigen by ftilte den loop des

ftrooms op "eenige plaatzen nagevorlcht,

dien klaar ontdekt , en zeer veel licht in

hunne giffingen daar by gevonden hebben j

te
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,en

yoor-

te wenfchen zynde , dat daar op wat naau-

wer gelet wiert, aangezien uit alle waar-

nemingen der zelve, 'by den anderen ver-

geleken zynde , zekerlyk met 'er tyd

groot licht ontrent dit ftuk opdagen, en

dus Ooft en Weft eindelyk eens gevon-

den zou worden. Van dit 'waarnemen des

ftrooms , volgt hier een fraay voorbeeld

,

my door een goeden vriend , ondervinder

van dien, ter hand geftelt.

Obfervatien van den loop des

Strooms, in den grooten Oceaan
,
gedaan

by N. N. in den jaare 1675*. voor de

kamer jfynfterdam , met het [chip Ceilon j

ah fchipper uitgevaren , en vooral onder-

nomen , o?n naaukeurig den loop der ftroo-

men tuffchen de Zuider en Noorder Iro-

pici , of zonnekeerkringen , en ook ontrent

de linie JEquinocliaal , in de Spaanfche

Zee. na.t'e vorfchen.

DE maniere van dit waarnemen , welke
ik door zeker toeval eerft gevonden

\itmli hadde
' gefcbied aIs vo]& :

sfm

' ' In IHlte , ofkalmte , dryvende , zet men
de floep buiten boord , roejende wat van

'tfchip af, om 'er vry van te wezen , heb-

bende 2 nieuwe loodlynen , die yder ruim

100 vadem uitmaakten , deze, vaftgemaakt

aan de floeps dregge, laat men naar den

grond of 't centrum zakken , zoo haaft dit

uitgeloopen is, zal de floep zich daar na

. ftrekken j zoo 'er maar eenige ftroom of

beweging in 't water bevonden word , en

even of men ten anker lag , ziet men
den ftroom voorby het vaartuig loopen.

Dus leggende , zet men een lontftok of
lange fparre in 't water , daar onder een

knuppel, ofwat gewicht, aangebonden
is , doch moét niet al te fwaar zyn , om
dat het boven einde van die ftok, dieregt

over einde gaat ftaan, y of 6 voeten be-

hoort boven water te dryven , om verder

gezien té konnen worden : gemelte ftok

,

in 't water- ftaande ,- maakt men een wit
zeilgaaren "aan het boveneinde vaft , en

als men die uit de hand laat dryven , keert

men een minuuts glaasjen om, 't glaasjen

uitgeloopen zynde , fnytmen 'tdraatjeaf,

en laat den ftok dryven. Peilt nu met
een Compas op wat ftreek die van u dryft j

't welk baarblykelyk den loop des ftrooms

aantoont. Roeit nu naar gemelten ftók j

en beziet, hoe Veel vademen , óf roeden,

lynsof draads 'er in een glaasjen uitgeloo-

pen zyn , ftellende 2 vadem ,
yder van 6

voeten , voor 1 Rynlandze roede , en ipöo

roeden voor een Hollandze myl.

Doch dient voor al gelet te worden op
het glaasjen, van welke de Maat-fchappy

aan de üitzeilende fchepen , onder het

ftuurmans gereetfehap 1 of 2 ftuks mede
geeft , of het zelve wel nët een minuut

loopt , want zoo dit eenige fecunden quam
te differeren, zoo zoude het heel veel in

de fomme verfchelen , 't welk ligt te pro-

beren is , als men ontrent den Tropicus

komt, daar de zon fteil ryft en daalt j by
voorbeelt, men merkt in 'tOöften, wan-
neer de halve diameter van de zon boven
den horizont gerezen is, op dit moment
keert men het glaasjen Om , 't welk uit-

geloopen wezende , word het wederom
gekeert , en zoo geftadig keerende , tot

dat men met een graadboóg bevint, dat

de zon iy graaden boven den horizont

ftaat , of als de zon in 't Ooften eenige

graaden hoog ftaat , neemt 10 graaden,

tot zoo lange die 2f gr. hoog bevonden
word , zal het zelve wezen als in den
horizont.

Deze if graaden, zynde 1% part van 360
graaden, bedragen netto een uur, zoo nu
't gemelde glaasjen ó"o maal uitgeloopen

is , zal het netto een minuut groot zyn j

maar zoo men minder , of meer , bevind

,

daar is niet aan gelegen , om dat de tyd

van een uur, indebevondeglaaskens, be-

paalt is , en vaft ftaat : gélyk het glaas-

jen , dat ik gebruikte , maar yp maal uit-

liep , die nogtans de tyd -van 1 uur uit-

maaken , zoo behoeft men zich maar in

't uitrekenen daar na te reguleren.

By voorbeek, hier nevens óp den i^ dea

Auguftus, zyn in bovengemelte glaasjen

uitgeloopen 7 roeden 2 voeten draad of
zeilgaaren > werkt dan als volgt:

'Roeden, voeten.

7 2 zoo veel de ftok van de floep dreef.

iz

68 voeten in een glaasje gedreven.

5-9 ghiasjens of een uur.

774
430

121776^ /0/(48 C fT0| myl.
12 C. tÖf>9>\

ƒ074 voeten in een uur gedreven.

20296
1014S

1 21776 voeten in 24 uuren gedreven.

Komt zeer na 'ff myl voorde
vaart des ftrooms,

a* Op
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Op de bovenftaande wyze maakt men deze

1 21776 voet. door 1 2 tot roeden, en de roe-

den door 1 900 tot mylen , komt als boven.

Men zoude ook wel 2 or 3 glaasjens

konnen laaten uitloopen , eer men het

draadjen affnyd, voornamelyk als'er wei-

nig ftroom ging , om minder fout te be-

faan , en zeggen , in 3
glaasjens zoo veel

,

oe veel in f9 dito , dat yder naar zyn

believen kan doen.

Den 8 ftenJulii ïójf . verlieten .wy deKaap

de goede Hoop,hebbende de wil naar Bata-

via, den 1 2den dito bevonden ons op de Zui-

derbreedte van 38-2, 37-40 lengte, hadden

de Kaap ontrent Noorden van ons fo myl.

Den 6dcu Auguftus hadden zedert boven

de koers regtOoft aangezeilt, ennazee-

mans giffing daar op gevordert 704 mylen

,

en was heden de bevonden Zuiderbreedte

38—24, 94—6 lengte, zagen alsdoen de

eilanden van St. Paulo, en Amfterdam

,

die de Bataviaasvaarders op deze Paralel al-

tyd tragten in 't gezicht te loopen , om
beter befluit van haare gegifte lengte te

konnen maken, hiervan daan bogen wy
de koers O. N. O. en ook N. O. ten O.
Den 1

3

den dito zedert boven gevordert

zfo mylen , en gekomen op de Zuider-

breedte 31— if, 110—43 lengte, giften

2.60 mylen Beweften het Zuidland , alhier

vervielen wy in ftilte ; 's morgens ten 10

uuren namenwy den ftroom waar op die

wys als voren gemelt, die N.N. O. aan-

viel , de vaart tegens
f\

mylen , als hier

nevens getoont word , te weten , in 't et-

maal of 24 uuren , zoude den ftok , met die

voortgang, van ons verwyderen. Een of2
uuren laater viel de ftroom N. O. aan > ten

derdemaal gepeiltO.tenN. doe O. ten Z.

en zoo voort: tot tegen den avond met de
laatfte waarneming men dieZ. Z. O. peil-

de , draajende geftadig met de zon om

,

al Zuidelyker , en in de tyd van 8 of 9
uuren wel 1 2 itreken veranderd was , be-

houdende meeft de zelve kragt en vaart,

als eerft bevonden hadden, zoo dat oor-

deele, indien men des nachts had derven

van boord varen om 't obferveren , men
hier de ftroom heel rond , en op alle ftre-

ken , zoude hebben zien draajen.

Den I4den dito met den dageraad , alzoo

nog in ftilte dreven , waarneming gedaan

,

maar konden geen ftroom bemerken, ja

zelfs de ftok , in 't water gezet , bleef by
de floep in 't water ftaan , zonder dat het

minfte van ons afdreef , en vermits 'er

koelte begon te komen , moeften wy het

waarnemen ftaaken.

Den 2dcn en
3
den September1

, zynde voor
de ftraat Sunda

,
giften 10 of 12 mylen

buiten de Wal , bevond men den ftroom

Z.O. en Z. O. ten Z. aan te vallen, tegen

6; of 7 mylen in 't etmaal.

Den 23
ften Julii 1676. in 't overfteken

van 't eiland Mauritius naar Batavia, zynde

op de Zuiderbreedté van 32—38 , 80--

1

lengte , liep de ftroom Z. Z. O. aan , tegens

6
, ; mylen. 2 uuren hater, andermaal waar-

genomen, liep nog dezelve koers, maar
veel harder, tegens 8 '.mylen in 't etmaal.

Den i7den September, opeen reizevan

Batavia naai- Suratte , wezende op de Zui-
derbreedte 8—36, 86—49 lengte, waarne-
mende de ftroom , en liep in 4 glaasjens

9 roeden 3 voeten lyn uit , dat is in 5-9

glaasjens 1 36 roeden in 1 uur , komt in

24 uuren 3 264 roeden , zynde ruim 1 f myl
vaart des ftrooms, die Z. \V. aanviel.

Den 23
den dito,zedert boven 6 etmaalN.

W. aangezeilt,bevonden ons op de Zuider-
breedte o- f9 , 8 f-f lengte, 's morg. en 's a-

vonds de ftroom waargenomen,die t'elkens

N. W. aanviel, tegens 1 myl in 't etmaal.

Den 29fteu dito , wezende op de Noor-
derbreedte i—f6, 84~4f lengte, denvo-
rigen avond liep de ftroom N. W. ten W.
3 mylen , deze morgen met den dageraad
N. ten W. 3 1 mylen , 's middags N. ten O.
2 mylen , 's avonds N. N. O. i^ myl,
middernacht O. ten N. 1 myl.

Den volgenden dag 's morgens ten 5
uuren nog O. ten N. u myl, ten 6 uuren
O. Z.O. 3 mylen, 't welk tot den avond
duurde, dat is, zedert boven if ftreken

met de zon gedraait.

Den i
ften Oftober, 's morgens liep de

ftroom nog O. Z. O. f mylen, 's middags
Z. O. ten O. 4 mylen , 's avonds Z. O.
3 mylen , nog al met de zon omdraajende.

Den 8 ften dito , zynde op de Noorder-
breedte van 10—42, 8f—24 lengte, alhier

by dag verfcheide waarnemingen gedaan,
en bevonden dat de ftroom al O. ten N.
en O.N. O. tegens 3 of 4 mylen aanviel,

zagen veel landvogels alsfwaluwen, fpar-

wers, tortelduiven , enz. die*oponzeraans

en maften quamen ruften , waar uit be-

floten , dat wy d'Arabifche kuft nader

waren, als wy giffing maakten.

Den i6den November 1679. zynde in

't overfteken van Ceylon naar Batavia op
de Noorderbreedte 4-- 37, 102— 19 lengte ,

's morgens geen ftroom bevonden,'s avonds
andermaal waargenomen, liepZ. W. aan

tegen 2 of 3 myl.

Den 23
ften dito, zynde op de Zuider-

breedte 0-20 , 104-49 lengte, eenige dagen
herwaarts , bevonden wy in 't hoogmeeten
veel Noorderlyker te wezen , als wel giften

gezeik te hebben , by die gelegentheid de

ftroom waarnemende, die 's middags te-

gen 8. en 's avonds tegen 7 mylen N. O.
aanviel, endewylwy onze koers Z. Z. O.
deden , had de ftroom ons zoo veel geftut

,

want giften op de Zuiderbreedte van 1— 19
min. en bevonden 1—f6 min. dito breedte.

Den 27ften November, op de Zuider-

breedte van 1—38, 106—Slengte, dreven

in kalmte , 's morgens de ftroom Z. O.
2 mylen , 's avonds geen bemerkt.

Den
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Den 8 ften April 1681. in 't overfteken

van de kuft van Kormandel naar Batavia,

op de Noorderbreedte van 12—0, 103— 10

lengte , hep de ftroom O. ten N. tegen

3 mylen.

Den volgenden dag, meeft op gemelte

lengte en Breedte , alzoo weinig vertierd

waren, liep de ftroom N. N. W. aan,

tegen 6 of 7 mylen.

Den pden Mey , op de Noorderbreedte

2-6, 1
1
J- 3 1 lengte, 's morgens en 's avonds

waargenomen, maar geen ftroom bemerkt.

Den 20ften dito , op de Noorderbreedte

0--4P, 116—2 lengte, de ftroom 's mor-
gens en 's avonds waargenomen , die zon-

der verandering W.N. W. tegen 4 of f
mylen aanviel

,
giften niet verre buiten

Sumatra te wezen , doch konden geen land

zien , zoo dat hier de ftroom de ftrekking

van die kuft gevolgt zal hebben.

Den 22ften dito , op de Noorderbreedte

van 0—30, 116— 2.6 lengte, zoo by dag
als nacht, dewyl in ftilte dreven, verfcheide

waarnemingen gedaan , en bevonden al

W. en "W.Z. W. aan te loopen, tegens

4 of f mylen.

Den 1

3

den Augufti , op een reize naai-

de kuft Kormandel
,

giften ons op de Zui-

derbreedte van 0--49 , 9p—48 lengte , doch
door hoogte-meting bevond men de Zui-

derbreedte 1—3 f min. dat 46 min. ver-

fchilt , en alzoo alleenig zeilden met een

bramzeilskoeltje, wieit de ftroom waar-

genomen , die Z. O. liep , regt in de wind
op , tegens f of 6 mylen , hadden onze
koers eenige dagen N. W. en N. N. W.
aangeftelt, om benoorden de Linie te ra-

ken , Ceylon in 't gezicht te loopen , die

wy den i4den dito paflèerden , en den 2i ften

Ceylon zagen: in dit fhydenvan de Linie

hadden wy meeft met een regten hoek

,

een kruis in de ftroom gezeik, die onder
dely hebbende, hadden ons, zooveel als

het verfchil der breedte bedraagt , om de
Zuid gevoert.

Den 2pfte" Oótober , in 't overfteken van
Kormandel naar Batavia, gegifte Noorder-
4—f 3, 1 10--46 lengte , de bevonde breedte

<5— 12 min. zoo dat i--ip min. verfchilt,

en zoo veel Noordelyker als de giffing,

doch hadden eenige dagen herwaarts,

groote rafelftroom bemerkt , waar uitbe-'

floten dat die om den Nooid liep.

Den volgenden dag de gegifte Zuider-

breedte f— 3 1 , 1 1—28 lengte , en was de
bevonde breedte <5--i min. dat hier ineen
etmaal 30 min. of 7! mylen verfchilt, de

ftroom N. ten O. aanviel , tegens 4 of f
mylen , en daar door zoo veel om den
Noord gevoert waren.

Schoon nu de gedachte fchipper in de
Spaanfche zee noit eenige waarnemingen
gedaan bad, ftelde hy egtervaft, dat de
ftroom daar in 't rond over alle ftreeken

van 't Compas draait. Hy heeft my ook Andere
verhaalt, dat hy van zekere navorfchers navor-

zoovanden ftroom, als van de zurigheid fching

of zoetheid der zee in de diepte, verftaan de^zütW
hebbende , dat men de zee in de diepteveld der

op ij-o of 160 vadem volkomen zoet be-zee in de

vinden zou , had ook de nieuwsgierigheid , diepte.

om dit te ervaaren , latende op 1 fo of 1 60
vadem diepte een ledig vaatje , waar op
een tapoen was, zinken, van 't welk hy
door touw , aan de tapoen vaft gemaakt

,

den zelven toen 't vaatje op zyn behoor-
lyke diepte was, aftrok, latende het daar

toen vol loopen ; maar hy bevond in te-

gendeel dit water veel zouter , dan 't geen
op de oppervlakte der zee was.

VIERDE HOOFDSTUK.
WAt Europeërs , buiten de Portugeezen ,' Ooftindiën bevaaren hebben. Vaart der

Engelfchen derwaarts- Haren koophandel in Indien. .E/zwaar. Wat plaatzen

zy aldaar als eigen bezitten. En waar zy maar handelen. Vaart der Franfchen op Ooft-
indiën. Hunne handelplaatzen aldaar. Voornamelyk op Madagascar. Een Franfche
Ooftindifche Maatfchappy in ''tjaar 1664. opgeregt. Hun Onderkoning Monfr. Mon-
devergue. De handelingen tuffchen de Franfchen en Caron in Indien voorgevallen. Ca-
rons dood. Mondevergue word 1 670. vervangen door Monfr. de la Haye. Die goedvind

Madagascar te verlaten. Hy vertrekt van daar naar Mascareigne. En verder naar Su-
ratte e» Ceylon. Hoe hy te Trinquenemale en voor St.Thomè door Ryklof van Goens
gehandelt wiert. En gedwongen St. Thomè over te geven , en weer naar Vrankryk te

trekken. Verder- berigt van den ftaat der Franfchen op Madagascar en Mascareigne. Als
mede wegens eenige Franfche vlugtelingen , die uit Holland naar Mascareigne trokken.

Verdere geweften Mndiën daar zyplagten te handelen. Wat plaats z'«Indiën zy in eigendom
hebben. Poedicheri door de Hollanders verovert. De artykelen der overgave. Hun handel
o^Malabar. EnhunverblyfinZhm, met des zelfs flegte gevolgen. Hun toeleg op 't ryk
van China. En hun vaart op Mocha. En op de Zuidzee. Scherp verbod tegen 7 invoeren

van Indifche ftoften in Vrankryk. Ontwerp van een nieuwe Franfche Ooftindifche Maat-
fchappy , met het vervolg Vr op. De Heer Law , uitvinder van V zelve , befchreven.

M dan weder tot de ontdekking \ de Portugeezen, gelaten hadden, te keeren:
van Ooftindiën , daar wy het met 1 het is zeker, dat zy onder de Europeërs
die wakkere eneerfte ysbrekers, ' de eenigfte niet geweeft zyn , die in 'tbe-

Q_ 3 zeilen

O
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Wat Eu-
ropeërs,

buiten de
Portugee-

zen.Ooft-

Indiën

bevaaren

hebben.

Vaart der

Engel-

fchen der-

waarts.

Hunnen
Koop-
handel in

'Indien.

En waar

zeilen van vergelegene landen lof verdient

,

en niet alleen voorfpoedig aldaar gehan-

delt , maar ook tot nog toe daar eenige

plaatzen in bezit hebben.

De Engelfchen , Franfchen, Deenen , en

maar weinig Spanjaards, maar voor al de

Hollanders, hebben zich daar door veel

roem bekomen.

Onder de Engelfchen , die als wakkere

zeehelden hier in den voorrang boven alle

andere volkeren van Europa verdienen,

moet men buiten allen twift de eerfte plaats

aan die twee groote ondernemers van dezen

tocht' naar 'tOoften, den Ridder Francais

Drake ^ en Thomas Candifch, geven.

Drake (gelyk wy bevorens getoont heb-

ben) zeilde den i f
den November in 't jaar

1^77. en Candifch den zi ftea Julii if85.

uit , en liepen door de ftraat van Magel-
lanes agter om v door de Zuidzee , en

voor by de eilanden der Ladrones , naar

Ooftindiën , Candifch liep op 't eiland Ca-
pul , ontrent de ftadt Manilha , aan 't einde

der Philippynen, aan. Zy quamen bei-

den in Ternate , en langs Java (daar Can-

difch op Balamboeang aangierde ) door de
ftraat van Bali , daar Drake ook aanliep

,

weer behouden in hun land.

Zedert hebben anderen van deze zelve

Natie die reize , zomtyds langs dien , doch
meeft langs den gemeenen weg der Por-

tugeezen , dat is , langs de Kaap de goede
Hope , ondernomen , en zich in verfcheide

geweften van Ooftindiën ten hendel ne-

dergezet, gelyk zy daarom ook uitdruk-

kelyk een Ooltindifche Maatfchappy
,
ge-

meenlyk de Oude , in tegenftelling van
de Nieuwe ,

genaamt , en van welke wy
naderhand ook iets zullen zeggen , tot

grooter fteunzel van dezen handel in

't Ooften opgeregt hebben. Ook leze ik

van eenen kapitein Lancafler , die al voor

'tjaar iy.pd zich in een gevegt tegen de
Portugeezen en Maleyers , in de ftraat van
Malacca, bekent maakte.

Zy hebben aldaar hunnen handel in

't ryk van den Grooten Mogol , in Suratte

en Bengale , op de kuft van Choromandel

,

in 't ryk des konings van Perlïen , op de
eilanden Java , Sumatra en Borneo , in

Amboina, Banda, Ternate, in China,Ton-
quin, in Arabien, in Pcgu, op de Malabaar-
Ichc kuft , op Celebes , en in veel andere

geweften van Indien, gedreven, alwaar

zy in zommige ftcden, hen eigen, zich

valt gezet , en in de verdere handelplaatzen

zeer fraaje logten opgerigt , of zich van
deze en gene huizen ten handel voorzien

hebben.

In het ryk van denMogol hebben zy zeer

lang , en al een geruimen tyd voor de Hol-
landers

,
gehandelt. In Suratte, de hoofd-

ftadt van 't landfehap Guzeratte , hebben
zy in 'tjaar 1600. al een logie, en verder
in het ryk van den Grooten Mogol ook

hunne bedienden in de hofftadt Agra , en
verder te Hhamed-Abaad , Brodtsja , Bro-
dera, eninCambaja, hoewel in de laat fte

ftadt met minder vaftigheid, gfehad.

In oude tyden plagten zy twee prefi-

denten of opperbeftierders van hunnen
handel in Indien te hebben , van welke
de een te Suratte, en de andere te Ban-
tam , zyn verblyf hielt.

Onder die in Suratte ftonden de Comp-
toiren van Hhamed-Abaad , Ormus , Ifpa-

han , Mocha , Suaken , en Atsjien j onder
die van Bantam ftonden Madraspatam,Ava,
Macaflar, enz. doch zedert de koning van
Bantam hen den handel aldaar in 't jaar

\6%i. ontzegt heeft , was Madras hun
hoofdplaats.

Dus hebben zy ook een zeer fraaje logie

in Bengale beneden Hougli, aan de Ganges
gelegen, alsmede te Bellefoor, alwaar zy
een groote ftaat voeren, en geen minder
handel dryven.

Op de kuft van Choromandel hebben
zy in oude tyden al eigendom aan Ma-
draspatam , en Bombahi , doch op Mazu-
lipatam , in Madepalem , Pondi, Coereloer

en te Viziagapatam maar logien, of huizen,

maar te Tegenepatam , ook een fterkte

,

gehad.

Hun voornaamfte plaats , die zy in Wat
gantfeh Indien , en alwaar de opperbeftier- plaatzen

ders van hunnen handel in Ooftindiën nu z
7 *ldait

hun verblyfhebben, is Madraspatam,onder bezitten.

welke ftadt, als hun algemein Comptoir
al de andere ftaan.

Zy zyn bezitters van die ftadt , die op
de wyze van een vefting bemuurt , met
vier fterke punten,

;
waar op wel fo ftuk-

ken gefchut leggen
, gebouwt, en die van

binnen nog van een kleine fterkte met
genoegzaam gefchut voorzien is.

In deze vry nette fterkte , die ook vier

bolwerkjens, doch geen gragten , heeft,

woont hun opperbeftierder , nevens eenige

andere van de voornaamfte bedienden. Zy
heeft ook een fterlyk kerkje , en voert

deze fterkte den naam van St. George.
Deze ftadt heeft twee poorten , en legt

tuiïchen St. Thomè, ofMaliapoer, en
tulTchen Palleacatta , en zy houden in de
zelve, gelyk ook in Suratte , Perfien, en
elders, een zeer pragtige ftaat, om niet

minder als de trotze Mooren , die zeer

voor het uiterlyke zyn, {e wezen. .

Men ziet dit Madras, en Bombahi, by de
heer Baldeusjzn anderen, zeer net afgebeelt.

In 'tjaar 1673. injulii, kreeg men hier

te lande tyding, dat de onzen de vefting

St. George, nevens 4 fchepen der Engel-

fchen , verovert , en dat de Hollanders

met 30 fchepen Monfr. de la Haye en de

Engelfchen bezet hadden ; doch nader-

hand wiert St. George aan de Engelfchen

weder overgelevert.

Zy zyn ook bezitters van een vefting

op
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op Tegenepatam, welke zy in 'tjaar iópo.

voor 50000 pagoden ,
(een Indiiche goude

munt van 4 gulden yder) gekocht, en in

October iöpo. in bezit hebben genomen.

Behalven deze vaftigheden , hebben zy

nog eenfraaje logie te Mazulipatam , een

iladt , wel eer onder den koning van Gol-

conda geftaan hebbende , maar zedert die

vorft door den Mogol overwonnen is,

onder 't ryk des Mogols behoorende. Zy
hebben door groote gefchenken aan den

koning van Golconda , toen hy nog in

zynen bloei was , vooral toen hy in 'tjaar

1678. te Mazulipatam quam, en zy hem
«laar koninklyk in hunne logie onthaalden

enbefchonken, welgetragt, om ook een

logie in Golconda te krygen, doch het

heeft noit willen gelukken , behalven dat

ook die vorft eenige jaaren daar na een

zeer ongelukkig onderdaan van Eurangzeeb
geworden is.

Te Madepalem , niet verre van de rivier

van Narfapoer , hebben zy niet alleen een

verblyfplaats , maar ook een eigen huis,

met galderyen en gefchut 'er op , niet verre

van de verblyfplaats der Hollanders , van
ouds gehad, die de opperbeftierder, Eduard
Winter , eerft daar voor zich zelven ge-

bouwt , en naderhand aan de Engelfche

Maatfchappy by kooping overgelaaten

heeft , welke in den jaare i68f. in des

zelfs plaats aldaar een fteene logie , en een

timmerwerf opgericht heeft > alwaar zy
grooten handel plagten te dryven.

Te Viziagatam
, f mylen Bezuiden Bi-

milipatarn, te Pondy , nog 1 f mylen Nuor-
delyker , en te Coereloer, by Sadraspatam

,

hebben zy mede verblyfplaatzen, en fraajen

handel , in vorige tyden gehad ; gelyk zy
ook op Rajapoer plagten te handelen.

h waar In Perfien hebben zy al van 'tjaar 1617.
: maar en van 'tjaar 1627. onder Abas de groote,

len,
gehandelt. Zy hebben een nette logie te

Gamron, en behalven de voortrefrelyke

ftaat , die zy daar houden , hebben zy ook
nog hun byzondere bedienden te Hifpa-

han aan 't hof , om den handel daar te

beter voort te zetten.

Te Ormus (dat zy met hulp van de
troepen des konings van Perfien in 'tjaar

16iz. de Portugeezen afnamen , en aan
dien vorft , na dat yder den buit half en
halfgedeelt had , weer overgaven) plagten
zy ook een comptoir te hebben ; doch
Gamron is nu hun voorname handelplaats
in dat ryk.

Op het eiland Java is van ouds hun
voornaamfte handelplaats, en een comptoir
van groot aanzien , te Bantam geweeft

,

alwaar zy grooten handel gedreven , en
met al hun vermogen

,
(gelyk wy onder

Batavias eerile grondvefting zien lullen

)

voornamelyk in 'tjaar iöip. de Hollan-
ders, als hunvoornaamften doom in den
voet

, gedwarsboomt hebben j maar gelyk

al hunne pogingen in dien tyd ydel , alzoo
zyn ook al hunne bedryven voor den ou-
den koning van Bantam, Sulthaan Aboel
Phata Abdocl Phatachi ( anders Sulthaan
Agong genaamt) tegen zynen zoon, of de
jonge , en doemaals regerende koning

,

Aboel Nafar Abdocl Cabar, (anders Sul-
thaan Hbadji) oorzaak geweeft, dat zy,
volgens laft van dien tegens hen verbit-
terden vorft , als onder de zaaken van Ban-
tam nader blyken zal , van daar hebben
moeten verhuizen.

Op Java weet ik niet , dat zy op an-
dere plaatzen vallen handel, veel min.lo-
gien

, gehad hebben. Op 't eiland Su-
mutra plagten zy al voor 'tjaar 1602. zeer
fterken handel op Atsjien , voor al om de
peper, te dryven, doch dan hadden Zy
daar eens een logie , en dan moeften zy
'er eens weder van daan.

In 'tjaar 1669. hadden zy opJambi een
comptoir , en in 'tjaar Ï66z. in Queda
ook een vaft opperhoofd leggen. Zedert
'tjaario'8f. hebben zy zich teBangkoeli,
't geen op 4 graaden Zuiderbreedte legt,
nedergezet, om hunnen te Bantam ver-
ydelden peperhandel daar te herftellen.
Een zeer kenbare plaats, wegens een fpitze
berg landwaart in zich vertoonende , en
de punt van Sillebar legt z of mylen om
de Zuid 'er van daan. Zy hebben daar
aan zee een veiling , die ontrent 100
fchreden van de rivier, die zich ten Noord-
wellen van 't zelve vertoont

, gelegen
doch die , niet tegenllaande de groote
onkoften , daar aan gedaan , zeer onge-
regelt , maar van aarde opgebouwt , en
tegen het regenzaifoen aldaar gantfeh niet
beilendig is. Het fchynt tot een vyfhoek
aangelegt te zyn, maar heeft maar4 pun-
ten, en behalven dat het in dien opzi^te
lang onvolmaakt geweeft is , zoo is ook
de gantfche omtrek , na de flegte bezet-
ting die zy daar hebben, veel te groot-
Zy verloren deze plaats in 'tjaar 1719,

aan de Hollanders , en zy zouden in Mey
1720. eenige ervarene officiers, ingenieurs

,

bombardiers , en meer andere krygsbe-
dienden , tot het herwinnen van deze
veiling, zoo 't mogelyk was , naarlndiën
zenden.

Zy, plagten fterk op het groot eiland
Borneo, en byzonder op Banjar Maffin,
enSuccadana, te vaaren, en veel fchepen
om diamancen, peper, goud, en andere
waaren, daar vallende , derwaarts te zen-
den , maar ik weet niet , dat zy daar een
valle handelplaats , logie, of comptoir,
hebben. In 't jaar 1708. geraakten zy
met die van Banjar Maffin in groot gefchil L

en zyn toen door de Inlanders geheel van
daar verdreven. Zy plagten Agenten,
en logien, in Amboina wegens den han-
del der nagelen , en in Banda wegens die

der nooten , te hebben , maar dit ftuk ,

en
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en de moejelykheden die de Hollanders

met hen , zoo over 't voorval in Amboina

,

als ook in Banda over Poelo Rhun gehad

hebben, zullen wy brecder voordragen,

als wy van beide die landvoogdyen in

'tbyzonder zullen fpreken.

Op Ternate , en de andere Molukze
eilanden, hebben zy al van ouds, voor-

namelyk als zy agterom langs de Ladro-

nes hun koers namen, gevaren, enkelyk

om daar , door deze of gene wegen

,

de voornoemde fpeceryen het zy van den

Inlander , of wel van andere , te beko-

men, om welke reden alleen, nu eenige

jaaren geleden, Morgan , en de bekende

'Dampier , ( hoewel zy voorgaven door

ftorm , o£ gebrek ,' aldaar vervallen

te zyn) de een in Amboina , en de an-

der in Ternate , aangeweeft zyn j maai-

de wagt, die men gewoon is daar te hou-

den, belet alle fluikhandelaars daar iets te

konnen opdoen : want fchoon'er op 't land

van Nova Guinéa , of wel op de kuft van

Maba, en Weda, een land, onder den
koning van Tidore , nooten en nagelen

vallen, die in deze latere tyden daar ont-

dekt zyn , zoo is 't getal dezer boomen
niet groot , en te weinig van belang , om
zich daarom derwaarts in zoo grooten

gevaar , als zich daar wegens een menigte

van riffen en droogten opdoet, te bege-

ven.

Op 't magtig China dryven zy mede
grooten handel , en zenden nog verfcheide

fchepen jaarh/ks naar de rivier van Canton j

maar zy hebben daar geen vaftigheden,

logien , nog eenige handelplaatzen ; 't geen

daarom hunnen handel in veelerlei waaren

,

daar niet min gewigtig, nog min voor-

deelig , maakt , zoo , om dat zy veel met
gereed geld handelen , als ook dat zy daar

niets , dan de fchepen , die 'er op vaaren

,

te onderhouden , en aldus, in vergelyking

van plaatzen daar men pofthouders , en

veilingen, heeft, ook zeer geringe lallen

op dien handel te dragen hebben.

In Tonquin, een byzonder ryk, aan

China grenzende , en dat wel eer daar

onder ftont
, plagten zy voor ettelyke

jaaren mede te handelen , en tot Hcan,
een kleine ftadt , hun verblyf wegens de

pelangs , en andere waaren , daar vallen-

de, të nebben, doch zedert 'tjaar 1688.

hebben zy zich te Kasjauw , in de hoofd-

ftadt , nedergezet.

In Arabien handelden zy van ouds op
Mocha,vooraanin 't Roode meir, alwaar

zy een comptoir hebben , 't geen zy , wan-
neer zy nu en dan in ongunft der Baflas

geraakten, wel eens verlieten > doch de

handel aldaar is van geen byzonder belang

,

dan alleen wegens de caweh of koffiboo-

nen , die alleen van daar komen , zynde

dejavaanfehevan zeer klein gevolg, aan-

gezien de boomtjes , nog maar weinig

jaaren geleden , ontrent Batavia geplant

,

en de boomen in verre na zoo goed niet

,

en wateragtiger , dan die van Mocha , be-
vonden zyn. Buiten Mocha

, plagten zy
ook Suaken te bevaren, doch hadden aldaar

geen verblyfplaats van eenig aanzien.

InPegu hadden zy eenvaft comptoir,
in de hoofdftadt Ava , voor al om den
handel der robynen , die daar veel , en
zeer. fchoon , vallen.

Op deMalabaarfche kuft handelden zy
fterk te Mizzeou , en in 't ryk van den
koning van Porca , om de peper , die al-

daar voortkomt.

Ook bezitten zy daar de fraaje vefting

Bombahi,en daar in een groot en hoog huis,

zynde tuffchen Goa en Suratte, ontrent

40 mylen van de laatfte ftadt , en pas bo-
ven Chaul,gelegen. Deze, zoo zommige
willen , heeft de koning van Portugal,
Don Antonio^ met zyn zufter Catharina^

dochter van Johan IV. wanneer zy met
Carel II. koning van Engeland den 1 zden

Mey i66z. trouwde, nevens andere goe-
deren ten huwelyk gegeven, ten welken
einde ook in dat zelve jaar een Portugeefch
onderkoning met 'tfchip de luipaard uit

Engeland vertrok , die daar van , by hun
komft in Indien, overgave, aan de En-
gelfchen gedaan heeft.

Zy hebben op 't eiland Celébes , in de
ftadt MacafTar , wel eer ook een comptoir
gehad , maar dit is van weinig gewigt,
en ook maar van korten duur, geweeft.
Zy hebben ook getragt inJapan , al voor

veelejaaren, te handelen > maardegroote
gevaaren, en koften dezer tochten, heb-
ben hen daar van afgefchrikt , behalven
dat ik nietweete, dat zy iets van belang
hier verrigt hebben , en zy wierden in
't jaar 1663. hier al gehaat , om dat de
Japanders hoorden , dat hun koning met
de Infante van Portugal getrouwt was

;

en meer was 'er niet van nooden, dan al-

leen den naam van Portugal te noemen

,

om hen van daar te houden.

Het is zeker , dat de handel voor deze
Natie in Ooftindiën van zeer veel belang
en voordeel geweeft is , tot zoo verre, dat

verfcheide kooplieden en andere ingezete-

nen het de pyne waardig geacht hebben,
om in 't jaar iöpi. in November aan ko-
ning JVilliam III. {hoogloff. gedagtenis) ver-

lof te verzoeken , dat hun 't Parlement

octxoi tot het opregten van een nieuwe
Engelfche Ooftindifche Maatfchappy
mogt toeftaan , waar toe reeds f00000
ponden fterlings gezegt wierden ingelegt

te zyn , met oogmerk , om de hoofdfom
tot 1 zooooo ponden fterlings , of meer,

te vergrooten.

Dit verzoek , wat ook die van de oude
Maatfchappy hier tegen deden , wiert hen
door den koning toegeftaan, en door 't Par-

lement belaft, dat die van de oudeMaa:-
fchappy
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fchappy in 14 dagen hunne boeken, met

den ftaat van hunne hoofdfom en fchul-

den , zouden hebben op te geven > na

't welke men goedvond de zelve niet te

ontbinden , maar alleen onder een nieuwe

bepaling te brengen.
• Egter zukkelde dit werk , fchoon de

beftierdervan de oude Maatfchappy hun-

nen ftaat , ten bedrage van 867261 ponden,

fterlings , 9 fchellingen , en 1 peuce , opge-

geven had , nog tot 't jaar 1693 . den 2i^en

November, eer zy een nieuw oótroi tot

een bylage van den koning , en verlof

verkregen, om van den I7deu November
tot den 2often Januarii , en langer niet

,

744000 ponden in te teekenen , doch
yder niet boven de 10000 ponden te mo-
gen inleggen , en dat maar voor 21 jaa-

ren, ingaande met 'tjaar 1693.

Dit alles kreeg egter zyne volkomen-

,heid niet voor 't jaar 1698. wanneer de.

eerftemaal de Bil tot opregting der nieuwe

Ooftindifche EngelfcheMaatfchappy,door

middel van 2 mülioenen ponden fterlings

infchryvings , gelezen wiert , dieden3 de"

,. .Julii 1698. voltoit is.

Aan die van de oude Maatfchappy gaf

men
3
jaaren tyd, om hare effecten in te

trekken, en te verkoopen, fchulden te

innen, en 't geen zy fchuldig was , uit de

in te komene penningen, of, zoo 'er te

kortquam, uit hunne eigene beurzen , te

betalen , om dus eens alles op een effen

bodem te hebben } doch de regte vereeni-

ging van beide deze Maatfchappyen is

eerft in 'tjaar 1707. gefchied.

Dit is 't voornaamfte , 't geen wy van de
Engelfche Natie wegens hunne vaart , en
grooten handel op Ooftindiën te zeggen
hadden , die zekerlyk al vry aanmerkens-

waardig zyn moet,, vermits zy in 'tjaar

I7if. 1 millioen en 600000.oneen, 1716.

700000 oneen, en 1 717. niet veel minder
als 3 milhoenen en 700000 oneen onge-
munt zilver, behalven andere waaren , uit

haar ryk naar Ooftindiën gevoert , en daar

mede zoo groote winften van tyd tot tyd

gedaan hebben , dat de Actiën op haare

Ooftindifche Maatfchappy in 'tjaar 1720.

in Junii tot 220 ten 1 00 gefteigert waren j

en was in 'tlaatft van 't jaar 171 8. van
een verkooping van goederen 132 tonnen
gouds , en wel 300000 ponden fterlings

meer , . dan zy die gemeenelyk verkogt
•hadden, gekomen ; doch nog hooger liep

hunne verkooping in December des jaars

1720. die 50 maal 100000 ponden fterlings,

of 990 tonnen gouds , bedroeg.

f . In 'tlaatft van Oftober des jaars 171 8.

•zag men uit Londen een bericht , dat hare
Ooftindifche Maatfchappy een ftuk land
tot een nieuwe colonie in Ooftindiën
gekogt, enbefloten had daar een nieuwe
iterkte , met den naam van prins Frederiks
fterkte, te bouwen, en foornan daar in
te leggen.

f Deei.

Het eene jaar door 't ander krygen zy
8 of 10 fchepen ten hoogften uit Indien,
die hen zoodanige waaren van daar bren-
gen , als men in de Cargas befchouweri
kan , en die hen buiten twyffel ook groote
winften moeten geven , aangezien zy in

Indien zoo veel laften , als de Hollanders

,

niet te dragen hebben.

In 'tjaar 1719. den 8 ften December zie

ik , dat de verkooping van hunne goede-
ren , uit Indien gebragt , een fomme van
123 f000 ponden fterlings , of 1 3 f tonnen
gouds, en 8f000 gulden, beliep, dat een
vry groote hoofdfomme uitmaakt.

Ook verdient het geen kleine verwon-
dering , dat de Actiën dezer Natie op de
Zuidzee Maatfchappy , die in 't jaar 1 714.
den 3 i

fteu December nog maar op 97I wa-
ren , en 1720. in Junii , volgens de be-
richten den i7deu dito te Amlterdam ger
komen, tot 8ff gereezen waren.
Een uitnemende aanwafch in zoo wei-

nig jaaren.), waar van wy egter nog een
veel wonderlyker voorbeeld by deFranfche
Natie ontmoeten, en op zyn plaats aan-
naaien zullen : doch hoe flegt het met die

Zuidzee Actiën afgeloopen is , en hoe
veelen hier te lande, doch voor al in En-
geland en ook elders , tot in den grond
daar door bedorven zyn, is een zaak, die
zoo wereldkundig is, dat ik daar af niet

meer behoeve te zeggen.

Uit al welke zaaleen, hier maar ftuks-

Wyze j voor zoo verre zy tot ons algemeen
oogmerk dienen konnen, aangehaakj onzes
bedunkens, middagklaar blykt, hoeverre
deze Natie, en hunne beroemde zeehelden

,

boven alle de Feniciers , Grieken , of an-
dere ontdekkers van 't Ooften te verheffen
zyn , vermits door hunne ontdekkingen
klaarder de plaatzen , die zy bezeilden,
op hunne nette befchryvingen aanftonds
te vinden zyn , en hun koophandel al-

daar van zoo veel gewigt geworden is,

dat al het verrichtte by de Ouden niet eens
verdient , daar nevens in de fchaal gelegt
te worden.

Naait aan de Engelfchen meenen wy Vaart der
dat de Franfchen

;
behooren geplaatft te Franfchen

worden. op Ooft-

Zy hebben mede, hoewel vry later dan
üldiën "

de Engelfchen, naar Ooftindiën gezeik.
Zy quamen het fchip Hollandia in 'tjaar

1 f97. op hunne te rugreize voorby de Kaap
der goede Hope, op 22 graaden fo mi-
nuten, en in 't jaar 1602. Spilbergen, al

te ontmoeten. Hunne 2 eerfte fchepen , U
Margarite en Monmorancy, quamen in 'tjaar

1617. voor Bantam , en terwyl de heer
Pieter van den Brouke daar klaar lag om
naar 'troode meir te gaan.
Al zedert 't jaar 1601. hebben zy op

Atsjien gevaaren, en ook in 'tjaar 1661.
(hoewel maar voor een korte tyd) daar

een comptoir opgericht.

R In
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In Suratte, Bengale en Perfien , hebben

zymede hunne logien, even als de Engel-

fchen en Hollanders, al over lang gehad.

Z7 plagten ook een logie op Bantam

te hebben , en al vroeg daar handel te

dryven; maar zedert 't jaar 1683. is hun,

even als de Engelfchen en Deenen , de

handel , en langer verblyf, daar ontzegt

,

omdatzy 't met den ouden koning, Sul-

thaan Jgotig, tegen den regeerenden ko-

ning zyn zoon gehouden hadden.

Zy hebben oók al zedert 't jaar 1602.

op Madagascar gevaaren , en ontrent het

jaar 1 642. hier efen foorte van Maatfchappy

en een comptoir opgericht ; doch om de

fware kollen , de maar middelmatige geld-

ligting , en de daar by gekomene dood

van den Cardinaal Richelieu , was die aan-

leg zeer vervallen . Hier op vond de Mar-
fchalk de la Meiïkraye , neef van dien Car-^

dinaal, goed, 4 fchepen op zyne koften

uit te reeden , en die tot zyn byzonder

nut daar naar toe te zenden , daar by van
tyd tot tyd nog andere fchepen voegende.

Zy dienden, om op de golf van- Perfien

(en , zoo men zegt , om daar op den roof)

te vaaren , doch zy zyn zeer ongelukkig

geweeft.

De heer Flacourt was daar 6 of 7jaaren

,

keerde toen naar Vrankryk , doch trok

daar weer naar toe, en leed op dien tocht

fchipbreuk. Na de dood van dien heer

zona Monfr. Fottquet , het fregat den fwar-

ten Arend in 't jaar 16*61. onder 't bevel

van zeker Hollander , Hubert Hugo, naar

de Roode zee , om daar voor zyn rekening

te gaan rooven ; doch gafhem in 't geheim
ook lalt, om Madagascar, zoo 'tmoge-
lyk was , in ftilte voor hem te veroveren

,

en 't zelve den heer Chamargou , die daar

uit naam van de Marfchalk de la Meilieraye

als Landvoogt lag , te ontfutzelen > doch

,

die tydig'er de fnuf van in de neus gekre-

gen hebbende , was zeer wel op zyn hoe-

de > waar door zyn toeleg hier van zelfs

te niet liep.

In 'tjaar 1664. regtte koning Lodewyk
XIV. een Franfche Ooftindifche Maat-
fchappy op, waar by Madagascar , zedert

het Dauphins eiland genaamt , tot 't hooft-

n 't jaar
compt°h' van hunnen handel in Indien,

1664. op- en ten zetel van hunnen onderkoning, of
geregt. algemeenen landvoogt van Ooftindiën,

geftelt wiert. Zy hadden hier een veiling

,

't Furt Dauphin genaamt , en die nu wel
22 jaaren gehad , doch zy was nu flegt. De
koning leende hen hier toe 3 millioenen

voor 10 jaaren j men (telde 10 Bewind-
hebbers te Parys, daar yder 20000 guld.

inleggen moeft , aan , waar by verfcheide

nog uit andere voornaame lieden van
Vrankryk zouden gevoegt worden , die

yder 1 0000 guld. zouden moeten inleggen.

Men vond ook goed , den heer Lalaing
als gezant naar Perfien in gezelfchap van

EenFran-

fcheOoft

inditche

Maat-
fchappy

den heer Manage ^ die den handel beher*

tigen zou , en den heer de la Boulaye Ie

Gouz, ab gezant naar den Grooten Mogol

,

nevens de kooplieden de heeren Beber en
du Pont , al in O&ober des zelven jaars

voor af te zenden ; welke heer Beber in

't jaar 1666. den 2 den September als gezant

der Franfche Natie een nieuwe Firrnaan,

of verlofsbrief , om daar te handelen , van
Eurangzeeb verkreeg.

Den 7
den Maart 's jaars 166f. zont men

naar Madagascar 4 fchepen , de St. Paul

,

('t zelve fchip waar mede Hugo op 't Roode
meir onder de naam van den fwarten arend
gerooft , maar *t geen nu een andere fchil-

dery op zyn fpiegel, had) de flier, de
maagd der goede haven , en de witte arend.

In 'tjaar 1666. zond die Maatfchappy
weer een goed gei al fchepen uit , op welke Hun oa.

den i4den Maart mede vertrokken MeJJire derko-

Francois de Lopis, Markgraaf van Monde"
J™8

vergue , en de heeren de Faye en Caron ; ^
on

|{-

de eerfte , om onderkoning op Madagas- vergue

car , en de twee andere , om opperbeftier-

ders van den handel van Indien te zyn.

Die eerfte heer , met de anderen op Ma- -. .

dagascargekomen zynde , nam in bywezen
delingen

van hen, en van Monfr. d'Epinay, algemeen tuflehen

Procureur, bezit van zyn ampt in Maart de !™-

1667. doch zoodanig , dat de andere 't op-^"
n
™

perbewind in den raad over den handel indien

a"an zich hielden ; mits dat de Faye 9 alsvoorge-

een Franfchman zynde, de rang voor Caron Vfdl£^
hebben zoude, 't geen den Franfchen veel

nadeel gedaan heeft.

De heer Caron ging den 27ften November
166j. van Madagascar naar Suratte, om
daar den handel te behartigen, 't geen hy
daar alleen in dier voegen deed , dat hy

,

volgens zynen eigenzinnigen aart ^ al 't ge-

heime van den handel voor zich , en de

Franfchen in alles zoo blind als mollen

hield.

Hy was een zeer eerzugtig man, en 't is

zeker,dat,by aldien den koning van Vrank-
ryk hem met het opperbewind naar Indien

gezonden had , de zaaken , die hy nu veel-

tyds maar haaren loop gunde, op dat zê

voor reekening van die men boven hem
geftelt had , niet al te gelukkig mogten
uitvallen , een geheel • anderen keer ten

voordeele van Vrankryk , en tot nadeel der

Hollanders, genomen zouden hebben.

De heer de Faye , die van Madagascar

in 'tjaar 1668. den ipden Ocl:ober vertrok, •

quam in Suratte by hem den I2den Maart
des volgenden jaars , en hoorde geweldig

veel klagten van de Franfchen , en van

eenen Macara , een Perfiaanfch koopman ,

over Caron , welke hy van zoo veel ge-

wigtvond, datzy, indien de Faye 'er naar

Vrankryk maar over had willen fchryven,

Caron bedorven zouden hebben > maar ver-

mits de heer de Faye daar heen ( niet te-

genftaande hy ook hem in alles blindhoktc)

tot
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yarons

lood.

tot 'zyn voordcel fchrcef , zoo hielt hy

'tin Suratte nog eenige tyd, hoewel tot

groote fpyt der Franfchen ,
gaande.

OndertulTchen quam den heer de Faye ,

niet lang na zyn komft aldaar den 30
fte"

April te fterven ,
('t geluk voor zyn dood

,

nevens de heer Caron ,
gehad hebbende

,

van ridder van St. Michiel gemaakt te zyn)

waar op Caron , nu geen kyk in de pot

meer by zich, endaar 't bewind nu weer

alleen hebbende , weer op zyn oude voet

voortging , en de Franfchen weer zoo op-

permagtig begon te behandelen , dat zy

goed vonden , by 't vertrek van eenen

Monfr. Joubert ( dien hy onder geheimen

iaft als gevangen naar Madagascar zond

,

maar dien de onderkoning,Mw^c«g«e,zig

weinig aan Garons laft kreunende , by zyn

vertrek mede naar Vrankryk nam ) hunne

klagten, en die van Macara , aan de Be-

windhebberen der Maatfchappy mede te

geven.

Dit was van zulken flegten uitwerking

voor de heer Caron , dathy, byde kom il

der twee nieuwe opperbeltierdersvanden

Franfchen handel in Indien , de heeren Ie

Blot , en Guefioni^ als vervangers van hem

,

en den overleden heer de Faye , naar Vrank-

ryk op ontboden wiert , onder voorwen-

ding van zyn wyzen raad daar noodig te

hebben. Hy vertrok dan in 't jaar 1671.

doch hoorde uit een fchip , 't geen hy

ontrent de ftraat van Gibraltar ontmoe-

te , dat het met hem in Vrankryk niet

welafloopenzou. Hy nam derhalven een

befluit om naar Lisbon te loopen ; maar
had het ongeluk , zoo als hy al gereed

ftond , om daar aan land te treden , dat

het fchip op een rots te berilen ftiet. Zyn
zoon wierd behouden, maar hy, met al

zyn medegebragte fchatten (waar onder

men wil dat een fnoer paerlen van ij-ooo

guld. yder paerl, voor de koningin, en

een ftuk amber van 18 oneen a was) ver-

dronk daar; een man, die in opzigtvan

zyne groote bequaamheden in de zaaken

van Ooftindiën wel een beter einde , en

langer leven, verdient had.

Wat nu de zaaken op Madagascar be-

langt , op de zelve tyd , als in 't jaar 1 670.

daar de tyding quam , dat de heeren de

Faye en Caron , om hun wat meer aanzien

by de Mogolders te geven , met de ridder-

ordre van St. Michiel van den koning ver-

eert waren, zoo wiert den onderkoning

den Marfchalk van Mondevergue ook in zyn
beftier , zoo hy dat aanhouden wilde , voor
langer tyd beveiligt ; doch gelyk hyden

Vlonde- '
l f

dcn April des zelven jaars
, ( hoewel hy

rergue nog eens weerkeeren moeil ) naar Vrank-
,vord ryk vertrok, alzoo wiert hy van Monfr.
1670. ver- fa ja jja-ye , die met 10 fchepen in Novem-

ioor™ ker °P Madagascar quam , als onderko-

Vlonfr. de ning , doch met veel onbepaalder magt
a Haye. als de zyne , die niets buiten de Beflier-

Die

ders en den Raad doen kon , daar de la

Haye volkomen meefter, en in alles on;

bepaalt was, vervangen} die gantfeh Ma-
dagascar toen van de Maatfchappy , en

voor den koning , hoewel voor korte.tyd,

overnam , zoo dat 'er de fchepen der Maat-

fchappy ook niet meer, dan in tydenvan

nood , aanliepen.

Het ging daar de la Haye al zoo weinig

,

hoe onbepaalt zyn magt ook was, als zy-

nen voorzaat, na den zin. Men fpeelde hem
zulk een menigte van looze trekken , dat

hy goed vond Madagascar, zoo van we-
gen den koning, -als van wegen de Maat- fiadagas-

fchappy , te verlaaten, en 't bezit daar car te ver-

van aan die dat weer in bezit nemen wil- laaien.

den , over te laaten. Hy liet 'er alleen die

van wegen den Marfchalk de la Meilkraye

bevorens 't bewind gehad hadden , nevens

eenige oude Franfche inwoonders , en zen-

delingen,die genegen waren daar te blyven.

Hy zelf, den Raad aldaar voor af ver-

nietigt hebbende , vertrok met zyn fche-
r̂t

ve
v
r

jn
pen , en al zyne bevelhebbers , naar 't eiland

<jaar naar

Mascareigne, daar hy den i
ften Mey desMasca-

zelven jaars voor de woonplaats St. Denys reiSne«

quam, en tot den 2.2ftenJunii bleef. Voor
zyn vertrek liet hy een edelman , die

met twee andere 't verbod , van daar niet

te jagen, overtreden, en dit ongelukkig

lot aangetroffen had, aaneen boom bin-

den, en fchoon hy opentlyk belafte hem
te harquebufeeren } gaf hy ilille lail van
maai- in de lugt te fchieten , waar door

de misdaadige wel ongequetfl , maar nog-
tansdoor fchrik, en vafte verbeelding van
zyn zekere dood , in dat oogenblik zoo
ziek geworden was , dat hy kort daar aan

quam te fterven.

Van Mascareigne liep hy naar Suratte, En verder

en van daar naar Ceylon, zoo men voorgaf, naar Su-

om dien keizer te beoorlogen. Men voegde ™tte ea

daar ook by , dat Caron by hem , enzyook eyi011,

een voornemen hadden om Coetsjien aan te

tallen} hoewel de tyd anders leerde.

De heerRyklofi«#Göm,opperbevelheb- noe u„ te
ber van de krygsmagt der Nederlandfche Trinque-

Ooitindifche Maatfchappy,had zoo ras niet nemale

vernomen , dat hy in de baai te Trinquene-
^
n ™?r

male , een ltadt op Ceylon , in 't jaar i6jz. m^ do
°^.

neftelde , ofhy ging hem daar vinden , talie Ryklof

hem met 16 fchepen aan, nam4vanzynevanGoens
fchepen, de Stjan, deFenix, Europa

,

f^™**
en den Indiaan , en deed hem met de rell

weer naar Suratte vlugten } de Hollanders

namen de veiling van Trinquenemale in

,

bequamen 'er 112 Hukken gefchut, ifo
gevangens , en 1 fo Indiaanen , waar afmen
de tyding van den i6den December 's jaar

1671. uit Suratte in Holland 1673. kreeg.

Hoe zy nu verder op Ceylon zelf ge-

vaaren zyn , kan men by Robbert Knox zien.

Na die tyd taftte la Haye St.Thome,
ofMaliapoer, een iladt, op de kuil van

Choromandel, ontrent 10 mylenvanPal-

R 2 lea-
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leacatte, €n 6 vanTrangebar, aan, nam
die van den koning van Golconda in , en

behieltze ontrent z jaaren.

In Auguftus des jaais 1675. taftte den

commandeur Cornelis van Quaalbergen, met

1 3 fchepen , terwyl de koning van Gol-

conda St. Thomè te land , en de Hollan-

ders dat te water, belegeren zouden , een

fmaldeel van 10 Engelfche fchepen, die

zy daar ontrent in zee hielden , dapper-

moedig "aan, Hoeg haar, na4uurenveg-

tens, op de vlugt, nam haren viceadmi-

raal , de prefident , met 41 Hukken , en

1 30 man , den fchout by nacht, de Samion

,

met 36 Hukken, en 110 man, en de An-
tilope, met 34 ftukken , en 112, man,

dat daags 'er na zonk. De Franfchen ver-

loren,na 't vertrek van van Gorax,die 't daar

wegens 't regenzaizoen , en 't fwaar on-

weder, niet langer houden kon, ook z fche-

pen, de St. Jan, en de Anna, door on-

weder ; 't geen hen qualyk quam , vermits

de vloot van la Haye meeft weggefmolten

was.

Ondertuffchen zette de koning van

Golconda de belegering te land , zoo veel

hem mogelyk was , voort. Het is wel

waar, dat la Haye de ftadt hartnekkig ver-

dedigde,doch alzoo zyn fchepen,voorraad

,

enaUenoodwendigheden, weg waren, en

F hy geen ontzet te wagten had , moed hy

drongen die ftadt > bv verdrag , den 6den September

St. Tho- 1674. overgeven , en , vermits hy nog
mè over maar een onbequaam fchip had , met z

^

e

n
s
^
v

e

e

e
"'Hollandfche fchepen weer naar Vrankryk

n"ar keeren, daar hy voor Thionville als lieu-

Vrankryk tenant generaal ftierf.

te trek- j)e koning yan Golconda liet St. Tho-
ken

' mè , om 'er niet weder moeite over te

krygen, ten eerften flegten.

Monfr. de la Haye gierde by zyn vertrek

uit Indien op Madagascar aan , om te zien

,

hoe de daar gebleven Franfchen voeren j

doch hy vond daar alleen fwarten , die

,

als men na de Franfchen vraagde , de ver-

baasde maakten , en voorgaven , dat de

Hollanders die ten deelen gedood , ten

deelen medegenomen hadden ; maar aan-

gezien na die tyd daar een ander Franfch

hoofdman met zyn fchip aangeweeft , en

van den zelven vernomen is , dat de Swar-

ten al zyn volk , dat maar aan land getre-

den was , doodgeflagen hadden , zoo heeft

men vaftgeftelt , dat niet de Hollanders

,

maar de Swarten , ook de aldaar geblevene

Franfchen om hals gebragt hebben.

Verder Andere willen , dat feker Franfch hoofd-

berigt van man met zyn hoeker , waar in eenige jonge
den (laat dochters uit een godshuis te Parys waren

,

Fra"" om op Mascareigne te trouwen , in plaats
fchen

;as van , volgens zyn laft , regt toe regt aan

car , en naar dit eiland te zeilen , eerft op Ma-
Masca- dagascar aangierde , met voornemen om
R 'snc

' zyne brandewynen , daar ten dierften
,
ge-

lyk hem ook gelukte, teverkoopen. En

dewyl hy gezegt had,dat daar geen konings

fchepen, nog ook van de Maatfchappy,

meer Honden aan te komen , begaven zich

de daar geblevene zendelingen op dien

hoeker , die , zoo als hy nog op de rheede

lag
, quam te berften , waar door zy alle

voor die tyd nog daar blyven moeiten

,

zonder dat yemand van hen , of die vry-

fters verdronk > maar eenige matroozen
koften het echter 't leven. Na die tyd
quam daar nog een fchip , 't geen de zen-

delingen mede nemen zou, doch, terwyl

zy daar nog lagen , wierden de verdere

Franfchen , die aan land waren , door de
Swarten de keel afgefneden , of op een
andere wyze vermoort , weinige uitge-

zondert, die op een gegeven teeken nog
door de chaloep van dit fchip wierden
ontzet, en ingenomen.

Op Mascareigne heeft de Franfche
Maatfchappy eenige tyd bezit , en aldaar

vier bevelhebbers , te weten, Renaud, la

Hure (die 'er la Haye flelde) Dorgerct, en
Florimond, gehad. Doch op Madagascar,
en aldaar

,
( hoewel dit laatfte een fchoon

en zeer gezond eiland , en al in 't jaar i64f

.

door de heer Flacourt in de naam vanZo-
dewyk XIV. ingenomen , en Bourbons
eiland genaamt is) heeft de Franfche
Maatfchappy zoo weinig voorfpoed ge-
had, datzy, na 't berigt van hunne eigen

bedienden, de koften, daar om gedaan,
noit heeft konnen goed maken ; waarom
zy ook van beide deze eilanden afgezien

heeft , van hocdanigen aard al mede hunne
aangieringen op 't eiland Diëgo Rodrigo ,

by hen 'teiland Rodrigue genaamt, ge-
v/eeft zyn.

In 't j aar 1690. in September, is 'er een
klein fcheepje , de fwaluw , met eenige ge-
vlugte Franfchen van de Gereformeerde
Godsdienft, onder de vlag van Monfr. du
^uesne^by toelaating van haarHoog Mog:,
naar 't eiland Mascareigne gezeik , om te

zien , hoe het daar ftont , of om 't voor
hem , indien 'er geen Franfchen waren

,

in te nemen , en 'er dan met eenige huisge-

zinnen zich neder te zetten ; maar de
hoofdman liep al willens dit fchoon eiland

voorby , en bragt haar op 't eiland Diego
Rodrigo , daar zy 't eenigen tyd uithiel-

den 5 doch kraamden eindelyk naar Mau-
ritius op , daar zy veel rampen hadden

,

welke hier niet wel te pas komen te ver-

halen.

Op Tonquin hebben zy mede , en zoo

my blykt , al zedert 't jaar 1669. gevaaren

;

hoewel zy 'er toen zeer gehaat waren , en

men hunne priefters 't ryk ontzegt had.

Ook hebben zy in den jaare 1688. en iöSp.

te Hean een comptoir , doch van zeer

weinig belang, gehad.

Op de kuit van Choromandel is 't met

hunnen handel mede niet veel geweeft.

Zy hebben wel moeite aangewend , om
door

!

Als mede
wegens
eenige

Franfche

vlugtelin-

gen , die

uit Hol-

land naar

Masca-

reigne

trokken.

Verdere

gewettert

in Indien,

Saar zy

plagten

te hande-

len.
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door een aanzienelyke ambaflade aan den

koning van Golconda, en trefïèlyke ge-

fchenken, in 't jaar 1669. en ook ontrent

't jaar 1678. te bewerken, datzy, als de

Engelfchen en Hollanders , en met de zelve

voorregten , mede tot Mazulipatam een

logie zouden mogen hebben ; doch zy

zyn afgewezen , en hen is niet , dan op de

ordinaire tollen , vergund daar te mogen
handelen 5 ook hebben zy zedertdaar een

Yf
. huis tot hun verblyf gehad.

llirtizv
De eenigfte plaats , die ik weet, datzy

ii eigen- hier ,
ja in gantfch Indien, als eigen heb-

ei ii heb- ben , is Poedecheri , een veiling wat be-
bu zuiden Madraspatam gelegen} en in het

p,de.
jaar 1693. namen de Hollanders de zelve

ciri op deze navolgende voorwaarden in.

dpr de
ï-ïün-

ofrt#
ver"

'Artikelen vanAccoord nopende
de overgave van ''t fort Poedecheri , tus-

feben Monfr. Francois Martin , Direüeur

E arty- generaal der koninklyke Maatfchappy van

kin der Vrankryk op de kuft van Cboromandel,
e rgave. Bengale , enz. Gouverneur van het gezegde

fort , aan de gemelde Maatfihappy toebe-

hoorende , mitsgaders Monfr. de la Roche
du Vigeur , commanderende de foldaten

van dm Allerchriflelykflen koning , onder

de ordres Van zyne Majefleit , de Bewind-

hebbers generaal der gemclte Maatfihappy

aan de ecne kant , en de heer Laurens Pit

,

extraordinaris Raad van Indien ,
gouver-

neur en direüeur der kujl van Cboroman-

del , engeneraal der troupen , leggende voor

de vefiing Poedecheri , van de kant der

Hoog .Mog: Heeren Staaten Generaal der

Vereenigde Nederlanden , de Ooftindifche

Maatfchappy , den heer Generaal, en de

heeren Raaden van Indien.

I. Monfr. Francois Martin, Direcleur

generaal , zal aan den heer Laurens Pit
,

generaal der troupen , ofde gene, die door

hem daar toe geftelt zullen wezen , hebben

over te leveren de vefting Poedecheri , in

de zelve iïaat, als zy zich tegenwoordig

bevint , benevens de artillery , wapenen

,

krygsrnunitien
,
gemunt goud en zilver,

koopmanfehappen ,
provifien , en in 't ge-

neraal alles , 't geen in de gemelde plaats

,

aan de Maatfchappy toebehoorende , be-

vonden zal worden.

II. Het gantfche guarnifoen , en de per-

foonen van de pen , zullen des anderen

daags 's morgens met hunne bagagie en

wapenen, flaandetrom, brandende lont

,

kogels in de mond , vliegende vaandels

,

en z ftukken kanon , uit de vefting tot

aan den oever der zee tegen over de ge-

melde vefting trekken , ahvaar zy de ge-

zegde wapenen en bagagie in handen der

daar toe geftelde officieren zullen laaten

,

en chaloupen aan hen befchikt worden

,

om hen te embarqueren op de fchepen

,

die op de rheede gereed zullen leggen'
en waar mede men hen zal overvoeren*

De officieren, tot devaandrigs toe, zul-

len met hunne wapenen t'fcheep gaan,
en de lieden van de pen , tot den aihllent

toe met hun zydgeweer. En als het

guarnifoen in Europa zal wezen , en ge-

reed om in Vrankryk , of eenige andere

haven, of ftadt, aan den Allerchriftelyk-

ften koning toebehoorende , aan land te

treden , zal men al de foldaten hunne wape-
nen wedergeven , uitgenomen de 2 ftuk-

ken kanon.

III. Het gemelde guarnifoen zal met
de fchepen der Ed: Hollandfche Maat-
fchappy naar Batavia en Ceylon gaan , om
aldaar geë'mbarqueert te worden op de

fchepen, welke ontrent het einde van dit,

of het begin van 't toekomende jaar naar

Europa zullen vertrekken , en zal een yder

wel , en behoorlyk na zyn qualiteit
, ge-

handelt worden.

IV. Men zal geen onderfcheid tuflehen

de Natiën maaken , en zullen dezelve al-

temaal in de Capitulatie begrepen wezen

,

uitgezonden de Europëers , die uit den
dienft der Hollandfche Maatfchappy zyn
verloopen , mitsgaders alle de geborene

onderdaanen van de Staaten der Vereenigde

Nederlanden. En nopende de foldaten

des lands en de Toepaffen , zy zullen,

doch zonder geweer , konnen vertrekken

,

daar 't hen goeddunkt.

V. Na dat het guarnifoen uit het ge-

melde fort getrokken zal wezen , zullen

de officieren , hebbende de beftiering over

de artillery , wapenen , krygsrnunitien

,

gemunt goud en zilver, koopmanfehap-
pen , en wat 'er meer is , daar weder in-

keeren , om over te geven , 't geen 'er ge-

vonden zal worden , waar af een Inven-

taris gemaakt zal worden ,
geteekent door

hen , of de gene , welke daar toe geftelt

zullen wezen , alles ter goeder trouwe.

VI. Men zal ook gehouden zyn in alle

getrouwigheid aanwyzing te doen van de
mynen , ovens en konftvuuren, welke
zoo binnen als buiten de vefting gemaakt
mogten wezen.

Vil. Alle de vrouwen der Franfchen,
welke in de geburige plaatzen zyn, zul-

len zich in alle zekerheid met haare kin-

deren by haare mannen voegen , om naar
Europa te gaan , of zich te vertrekken

,

daar 't hen goeddunkt , na dat men rist

de qualiteit en conditie der gemelde man-
nen vernomen zal hebben , zonder egter

daar onder te begiypen Monfr. Germain,
officier in de compagnie, aan wien men
verlof geeft , om ter oorzaak van zynen
ouderdom , en dewyl hy met een familie

beladen , en aan een vrouw des lands ge-

trouwt is , te mogen blyven ; belovende

,

dat hem geen ongelyk gedaan zal wor-
den , en in gevalle zulks mogt komen te

R 3 ge-
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gebeuren, zal hem daar regt en vergoe-

ding over geichieden.

VIII. Ingevalle de vrede in Europa

gemaakt mogt wezen, zoo zullen de hee-

ren van de Hollandfche Maatfchappy ge-

houden zyn, zich ten opzigt van 't fort

Poedecheri te houden aan de artykelen van

het vredenstraftaat : zullende egter daar-

om niet gehouden wezen het dorp Poe-

decheri , nog 't geen daar van afhangt,

weder te geven, dewyl het gemelde dorp

met zyne dependentien door den heer des

lands aan hen gegeven is ,
gelyk men

daar blyk af kan toonen.

IX. Om zich ter zaake der bagagie

breeder te verklaaren , moet men weten,

dat men daar mede verftaat alles, 't geen

de officieren, foldaten, en dienaars van de

Compagnie , in eigendom bezitten , op

voorwaarde , dat het niet al te groote

pakken zullen wezen , en dat alles ter

goeder trouwe zal gaan : zynde onder de

naam van bagagie begrepen de wapenen

,

welke den. officiers , zoo van de koning,

als van de compagnie , toebehooren , onder

conditie , dat zy de zelve zullen overgeven

aan de fcheepsofficieren , en zal alles in

Europa wedergegeven worden.

X. Op verfcheide inftantien van den

heer Directeur generaal Martin , welke

hy gedaan heeft, om nog eengeheel jaar

op deze kuft , of elders in Indien , te mo-

fen blyven, hebben wy hem zulks niet

onnen toeftaan , zynde die zaak niet in

onze magt , weshalven wy ze hebben ge-

laten ter wille en difpofitie van den heer

Generaal,cn de heeren Raaden van Indien

,

op Batavia. Ondcrtuflchen hebben wy
hem toegeftaan mevrouw zyn gemalin,

en zyn dochterje , welke te St. Thomè
zyn, te laten komen , benevens r koffers,

bagagie , eni flavinnen, om naar Vrank-

ryk overgevoert te worden ; belovende

,

dat de gemelde koffers en bagagie niet

doorzogt , nog gevifiteert zullen worden

,

ingevalle alles ter goeder trouwe gaat , dat

het altëinaal de gemelde mevrouw toe-

behoort , en dat de bagagie niet te over-

matig en is : ook zal hen een bequame
chaloup befchikt worden , om de gemelde
goederen van St. Thomè te gaan athaalen.

XI. Ten tyde ,
* dat men naar Europa

Zal moeten vertrekken , zullen de geefte-

lyken , van wat ordre zy ook mogen
wezen , en hunne dienaars , 't fcheep gaan

,

en gehandek worden , als hier voor ten

opzigt der officiers gezegt is.

XII. Indien het blykt , dat men ontrent

alle de artykelen der Capitulatie , en voor-

namelyk ten opzigt van de overvoering

der effeeïen gementioneert , in alle de ar-

tykelen , niet opregt en ter goeder trouwe
heeft gegaan , zoo zal de Capitulatie nul

,

en van geener waarde zyn..

XIII. Alle de bovengemelde artykelen
,

van wederzyden toegeftaan, tullen dooi-

de genoemde in het hoofd van het tegen-

woordig Traótaat , en de andere geautho-

rifeerde officiers van den Raad,getrou\velyk

onderhouden , befworen , bekragtigt , en
onderteekent worden. .

De Capitulatie den ijicn September 1693. *n
'thoofdquartier van het Hollands leger ,

leggende ten Noorden van loet fort Poede-

che,i, toegeftaan , en men wegens bet bo-

vengeftane overeengekomen zynde , wiert de

zelve , na dat ze van wederzyden befwo-

ren was , van de kant der Franfcben ge-

teekent door de heeren Martin , la Roche
du Viguier, Germain la Caufray,Martin,

en Duront, Secretaris , en van de kant

der Hollanders , door de heeren Laurens
Pit , van der Poel , Bloemert , Verny

,

duRoy, B. Lanius, Hoed, f» van der

Burg.

Volgens dit accoort zyn de Franfcheu
in 'tjaar 1694.. op de fchepen der Holland-

fche retourvloot verdeelt , en dus naar

Vrankryk overgevoert.

Op de Malabaarfche kuft wiert hen doorR ,

den roover Sevagi opCeitapoer, in 'tjaar^ op

1669. toegeftaan een comptoir op te rig- Malabar.

ten , gelyk doe van hen ook met het zenden

van de heer'Bourrot , nevens f Commiièn

,

met de fwarten arend, gedaan is, maar
ik heb niet vernomen , dat hun handel daar

van eenig belang , of gevolg, geweeft is.

In 't ryk van Ziam hebben zy, door toe-
E ,

doen van zekeren Griek, Conflantyn Faulcon verblvf in

genaamt , die daar zeer groot bewind , en Ziam

,

de gunft van den regeerenden koning had , met <j«

het zooverre gebragt, dat zy daar niet al- ^ ljj[.

leen een logie , en verlof tot den handel
, gen,

maar zelf al eenige hope gekregen had-

den , om het geheele fpel daar meefter te

worden ; waar op ook de koning , Lodewyk
XIV. in 'tjaar i68f. den ridder deChau-
mont , als zynen gezant , aan den koning
van Ziam, nevens eenige priefters , zond,
niet twyfelende , of die vorft , en geheel

Ziam met hem , zou Roomfch Catolyk
worden ; immers dit had men zoo, ten

deelen uit de mond der Ziamfche gezan-
ten , door dien vorft naar Vrankryk ge-

zonden, ten deelen uit het fchryven van
den Biffchop van Metellopolis , «n wel
voornamentlyk van Faulcon, opgevat.

Doch by de komft van den ridder de
Chaumont in Ziam , bleek dit geenzins van
des konings goedkeuring of voornemen
te zyn -, hoe zeer men hem dien Godsdienft

op nieuw aanprees ; maai- wel, dat de

koning dit gezantfehap , ten blyke van

zynen luifter boven andere vorften van

Indien , en ook wel deze en gene Fran-

fchen, door den gezant medegebragt , tot

zyn byzondere dienft in zyne legers , en

verbetering van zyne vettingen m de Eu-
ro-
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vopifche wyze, gebruiken wilde, gelyk

de gezant daar ten dien einde ook den

ridder de Fourbin, en den veftingbouwer

Monfr. la Mare gelaten, en die laatfte de

twee voorname veilingen des ryks , de

eene te Bankok aan de rivier de Menan

,

de andere niet verre van TanaiTery , tot

Mergim gelegen, t'eenemaal na denEu-
ropiichen veftingbouw aangelegt , en in

ftaat van behoorlyke verdediging gebragt

heeft , zynde in Bankok een bezetting

van enkel Franfchen gelegt.

Dit baarde in zommige doorzigtige

en verziende Ziammers een uitnemenden

haat, zoo tegen Conftantyri Faulcon, als

eerfte oorzaak van dezen gantfehen aanleg

,

als tegen de Franfchen , vermits zy klaar

voorzagen , wat hen van al dit voorwerk

te wagten ftond , en dat het den Franfchen

niet zoo zeer om 't werk der bekeering

,

als wel om de bezitting van dit ryk, en

al zyne fchatten , onder dien fchoonen

naam van hunnen Godsdienft daar te

planten, te doen was.

Om dit voor te komen , nam Opa Pie-

terafjay, deskoningsfwager, en te gelyk

zyn veldheer, in 'tjaar 1688. wanneer de

koning ziek wiert , zyn tyd zoo wel waar,
dat hy,eerft 'tverraad vrnFaulcon^nMoonpi^

's konings aangenomen zoon , tegen hem
en de princen, 's konings broeders, ont-

dekt, en daar op eerft Moonpi, en daar

na ook den Griek, den eenigften waar op
de Franfchen fteunden , omhals geholpen

hebbende, ook den gantfehen aanleg van

de Franfchen in dit ryk zoodanig verydel-

de, dat hy den bevelhebber van de vefting

te Bankok, Monfr. de Fargues, na veel

ydele en dwaaze tegenhafpelingen , niet

alleen dwong de zelve aan hem over te

geven , maar, na dat hy zig, door zyn
verftand, endoor 't ombrengen van 's ko-
nings broeders , al voor des zelfs dood,
den weg tot de kroon gebaant , en door

't trouwen van 's konings dochter zich on-

beweeglyk vaft op dien rykszetel gezet

had, deed hy, en zulks nog by een uitdruk-

fcelyke gunft , aan de Fargues , na menig-

vuldige beden toegeftaan , de Franfchen

met fchepen , die zy zich op hun eigen

koften bezorgen moeiten , uit het ryk

vertrekken ; laatende egter den Biflchop

van Meteliopolis , 10 andere Priefters, en
eenige zieke Franfchen , daar als gyze-

laars en borgen , voor zyne trouw > maar
dewyl hy , zich weinig aan die gyzelaars

gelegen laatende , in dit ftuk nog verfchei-

de malen zeer trouwloos handelde , is hy
oorzaak geweeft , dat die arme Biflchop

,

nevens alle zyne medegezellen , in de ke-

ten geflagen , en elendig door de Ziam-
mers geplaagt zyn.

Dit was de uitflag van dit groot voor-

nemen , zoo wel om de Ziammers Rooms-
Catholyk , als om zich meefters van dat

ryk , 't geen zy na hunne verbeelding al

half verovert hadden , te maken ; doch
alles verdween in rook , en 't fcheen wel
een droom te zyn, dat de Franfchen daar

oit geweeft , en hunne zaaken zoo fchie-

lyk , tot volkomen bederf van hunne be-

gunftigers , en hunne verbanning uit dat

ryk, verandert waren } gelyk zy na dien

tyd het werk der bekeering daar noit weer
hervat hebben.

Zy hebben diergelyken toeleg, onge- Hunt0C.

twyftelt met 't zelve oogwit als in Ziam , kg op

voor veele jaaren , doch voor al zedert'tryk van

't jaar 168 f. op China, toen zes Jefuiten Cnina -

derwaarts zendende ,
gemaakt , en het daar

al verre by dezen keizer , Camhi , gebragt

,

die hen in 't jaar iöpz. den 2den Maart,
de vryheid gegeven heeft , om 't Chriften-

dom daar te mogen invoeren , doch de
tyd zal leeren , of dit by 's keizers dood
niet wel van diergelyken uitflag , als in

Ziam, zou konnen worden , vermits het

al de Mandaryns tegen de borft is , en zy
maar den regten tyd wagten , om zich

daar over eens te konnen wreeken j van
hoedanigen verandering , in 't jaar 171 8.

hier al gerugten , dat deJefuiten in 's kei-

zers ongenade vervallen waren , overge-

komen zyn , zoodanig , dat de keizer aan
de Mandaryns al belaft zou hebben , weer
tot hun ouden Godsdienft te keeren j hoe-
wel naderhand eenige tydingen opdaag-
den , by welke die vorft aan den Roomfch-
keizer aangeboden zou hebben deJefuiten
weer te willen begunftigen , dat zich

egter met den laatften, Mezzabarba, van
daar weer in Europa gekomen, vryflegt

opgedaan heeft.

Zy hebben in 'tjaar 1708. in 't begin
van deze eeuw, ook met eenige fchepen ^UI1

j t» 3 • » x 1
b

1 "n- vaart op
naar t Roode meir , op Mocha , om korfi- Mocha,
boonen

,
gevaaren j maar het is zeker , dat

de voordeden , daar op , en op andere

waaren van Indien , de onkoften niet goed
konnen maaken , by aldien zy geen mid-
delen weten uit te vinden, om zich van
eenige fpeceryen te verzien , waar tegen
de Hollanders ondertuflehen zeer yverig

alomme gewoon zyn te waaken , en dat

,

zoo veel mogelyk is, beletten.

Zedert 't jaar 1699. hebben zy ook, En op de
eerft onder Beau Chesne Gouin , en daar na Zuidzee.

onder anderen , fterk op de Zuidzee langs

de kaap van Hoorn , en ook door de ftraat

Magellanes,gevaaren, zoo dat'er in eenjaar

wel 17 ten deele oorlog- ten deele koop-
vaardyfehepen derwaarts vertrokken zyn,

welke vaart hen in die eerfte jaaren zulke

aanmerkelyke winften gegeven heeft , dat

die, volgens 't oordeel van zeker Engels-

man, wel anderhalf 100 millioenen guldens

bedroegen , 't geen ook oorzaak geweeft

is, dat zy 1708, 170P, en in volgende jaa-

ren, nog veel fchepen in de Zuidzee had-

den , die daar groote voordeden deden.

In
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Scherp

verbod
tegen

't invoe-

ren van
Indifche

In ''t jaar 1717. hadden zy voor Canton

,

in China, 6 rykgeladene fchepen , die alles

met gereed geld opkogten , op welk ryk

hunne, en de Engelfche fchepen , met meer

voorfpoed, dan bevorens, hebben begon-

nen te vaaren, zedert de handel' tuuchen

de Hollanders en Chineezen 1717. in

't voorjaar door een al te groote geftreng-

heid van den heer Gouverneur Generaal

van Swoly aan hen betoont, zeer onver-

wagt afgebroken is.

Dit is 'tvoornaamfte, 't geen deFran-

fchen , onzes wetens , in Indien bezeten

,

of by hunnen handel verrigt hebben,

't geen ,
gelyk licht af te meeten is , by

't vermogen der Engelfche Maatfchappy

aldaar niet mag vergeleken worden ; be-

halven dat ook hunne zaaleen in Indien,

te Bantam, opMadagascar, inZiam, en

elders , hen ook uitnemeht buiten hunne

giffing tegengeloopen zyn.

In 'tjaar 1716. in Maart quam'er een

reglement te Parys voor den dag , waar
by verboden wiert voortaan eenigeOoil-

indifche ftoffen of neteldoeken in 't ryk

in te voeren, met bedreiging van die alle

ftoffen in
(
gelyk ook aan een groote party , wel

Vrankry
k400000 livres waardig, 1717. den 28ften

Mey door de beul werkftellig gemaakt is

)

te zullen verbranden > een verbod , dat

hunnen handel op Indien een grooten krak

zal moeten geven , fchoon het met een

heilzaam inzigt , tot behoudenis en voort-

zetting van de Franfche eigengemaakte

waaren
,
gedaan is.

In 'tlaatft van den jaare 1718. wiert te
Ontwerp parvs gelproken , van een nieuwe Ooft-

nkuwe" m(hTche Maatfchappy op te rigten , en

Franfche dat men voornemens was , omMonfr. Pa-
Ooftin- dery , als Conful naar Perfien te zenden

,

^che om daar een comptoir , dat van deze Maat-

fchappy ,
fchappy afhangen zou , aan te leggen.

met het Van veel meer belang egter is het voor
deze vervallene Maatfchappy geweeft , dat

de koning 1719. den I7deu Junii , deze

Ooftindifche met de Franfche Weilindi-

fche Maatfchappy heeft vereenigt , en te

dier tyd by een openbaar arreft ook alle

de gronden , en fondzen , waar op die ge-

bouwt wiert , wydluftig doen voorftellen.

Na de vcreeniging van deze twee Maat-
fchappyen reezen de aólien der zelve in de

volgende maand Julii niet alleen tot 260,

280 en 290. maar liepen zeer fchielyk,

na 't confent van nog 2f millioenen aan

actiën te mogen ligten, en 9 jaaren voor-

deel op de munt , aan de zelve toegellaan

,

op den 2i ften Julii al tot 405-. en in 't be-

gin van Auguilus 1719. tot op46oen46j-
en men verzekerde verder , dat zy in 2
jaaren wel tot 800 Honden te ryzen.

By dit alles zag men nog in die zelve

maand een arreflvan 's konings Raad van
Staat , waar by zyn Majefteit de generaale

pachten , wccijfyitiard Lambert toegellaan

,

vervolg

'er op.

vernietigt , en de zelve in tegendeel aan
de Maatfchappy der Indien voor 9 jaaren

vergunt ; gelyk hy ook de voorregten de-

zer Maatfchappy tot 't jaar 1770. onver-

anderlyk vallltelde , en te gelyk ook de
leening van 1200 millioen door haar aan
zyn Majefteit gedaan , om tot betaling

van de fchulden der kroon te dienen,

aannam.

Alle deze voordeden (waar by nog die

der pofterven gekomen zyn) aan deze
Maatfchappy der Indien zoo kort achter
den anderen toegevoegt , hebben de actiën

der zelve van dag tot dag zoo doen ryzen

,

dat zy nog in de zelve maand tot op 760
opgeloopen , en van yder aldaar met zul-

ken drift verkogt en ingekogt zyn , dat
de grootfte vrouwen van Vrankryk
zich niet fchaamden haare dierbaarfle ju-

weelen te verkoopen , en voor die fomme
weer actiën van de Maatfchappy der In-
dien in te koopen. En ichoon de zelve
den 2de" September weer fchielyk op 6zf
daalden , zagmen den 1

2

de" der zelver

maand , alzoo deze Maatfchappye ook
met een voorregt om 't zilverwerk der

byzondere hedenjaarlyks op nieuw te doen
ilempelen , of tegen 34 Huivers 't mark
te yken , begunftigt wiert , deze actiën

tot op iooo. en den i6den tot op 1200.
geilegen , behalven dat 'er ook premie

,

om die op zekere tyd te leveren tegen
ifjoo. gegeven is , met toezegging van
over een jaar de zelve tot 2000 te zullen

betaalen ; 't geen zommigen al 30 milli-

oenen, en anderen minder , in dien korten
tyd had doen winnen , hoewel die hen
naderhand weer zoo elendig , zelf met
zommige in de Baftille te zetten , uitge-

perft zyn.

Het verdient ook zyn opmerking, dat

de grootfte deelgenooten in Vrankryk
lieden van den eerften rang waren , die ook
yder een ftuk land in Miffifippi namen

,

en na hun naam noemden , waar onder de
koning zelf, als een der grootfte , mede
getelt wiert.

Behalven die toegeftaane 5*0 millioenen

was 'er niet alleen wel eens zoo veel in-

geteekent , maar ook weer een nieuwe
inteekening van nog andere fo millioenen

toegeftaan.

Men meende ook, dat het ontwerp van

zekeren Switzer, JoanPieter Purry
,
(by de

Nederlandfchen Gouverneur generaal van
Swol eeril , daar na ook van de heeren

Bewindhebberen der Ooftindifche Maat-
fchappy in Holland, afgeflagen , en op
aanbeveeling van de heer Law, in dienft

van de Franfche Maatfchappyen der In-

dien, den 1 f
den September 1719. aange-

nomen ) de zaaken van deze Maatfchappy

een wonderlyke kragt byzetten zou , alzoo

men op zyn voorgeven ook al beiloten

heeft , om een Franfche volkplanting in

't Land
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't land van Pïeter Nuyts , of in dat der

Caffers te maken , het welk de tyd ons

verder zal keren , of dat mede niet in

enkel wind en rook met al hunne actiën

veranderen zal.

Deze gelukkige beginzelen van deze

nieuw-vereenigde , en in korten zoo mer-

kelyk bloejende Franfche Ooft- en Weft-
Indifche Maatfchappyen hadden ook reeds

de Engelfche aétioniften van America met
eenige vreeze voor fchade , by 't verder

opluiken van dezelve , doen toezien
,
ge-

lyk zy ook , om 't zelve na vermogen te

beletten , door de CommiflarifTen van den

handel , en de plantagien , aan de heeren

Regenten kennis gaven , ten einde zy

aan 't Franfche hof verzoek geliefden te

doen, dat hunne Maatfchappy zich niet

verder wilde uitbreiden , als na mate van
de breedte van de grond van Miffifippy

,

zonder eenigzins in die landen , die met
regt de Engelfche Natie toekomen , in

te dringen.

Den z3 ftcr> September golden de nieuwe
infehryvingen iifo. alzoo de kleine pach-

ten den 2f

'

ten der zelve maand mede aan

de Maatfchappyen der Indien toegevoegt

waren ; ook fprak men dat deze Maat-
fchappy alle de Pachten des koninks zou
beftieren, en men alle de inkomften der

Admiraliteit met de zelve zou vereenigen ;

mits dat men aan den graaf van Touloufe

de voordeden , hem als Grootadmiraal van

Vrankryk toekomende, goed doen zou.

Den 7<*en Odtober wiert aan de voor-

noemde Maatfchappy toegeftaan , nog fo
millioenen aan nieuwe infehryvingen, op
de voet van den 2öften September , te mo-
gen aannemen > maar, 't geen vele vreemt

voorquam , op die zelve dag daalden de

oude actiën op 830 en 820. en de nieuwe
van ufo op 10 12. om dat de betaaldag

van veel actiën verfchenen , en de houders

niet wel by den gelde zynde ,
genood-

zaakt wierden , om die teverkoopen, en

dus geld te krygen , 't geen yder voor zyne

actiën , en eene daling , die hier uit na

hun gedagten ontftaan kon , deed vreezen.

Den 6den October fchreef men uit Pa-

rys , dat 'er nog fo millioenen aan infehry-

vingen , op de voet van ioyo yder , waren
toegeftaan ; maar vermits die, volgens

fchryven van den pden tot op 760 daalden

,

had de heer La-w de Bewindhebbers doen

vergaderen, en hen de onregtmatigheid

van deze daling der actiën, daar de prys

van dit effect zoo deugdelyk goed was

,

met veel ernft voorgehouden , en ver-

toont , dat men in 't toekomende daar in

diende te voorzien.

De volgende morgen rezen zy weer tot

800, 's avonds tot 8fo, en dus vervolgens

tot op pfo -, doch de nieuwe liepen op
ioyo , na dat men het middel gebruikt

had , van aan de deur der Bank aan te

I. Deel.

flaan , dat de brengers der oude aótien
daar voor , tegen poo aanftonts hun geld
konden krygen. Ook zou de Gecftelyk-
heid voor 30 millioenen aan oude actiën

voor zich nemen.
De Engelfche en Holhndfche Maat-

fchappyen by dit zoo fchielyk toenemen
van deeze veel fchade te gemoet ziende,
waakten met al hun vermogen hier tegen j

de eerfte by 't Parlement , en de laatlte by
haar Hoog Mog: , by welke zy ftonden
te verzoeken , dat geen Hollanders in dienft

dezer Maatfchappy zouden mogen gaan,
als op ftraffe yan 't aanflaan , en verbeurd
verklaren van alle hunne goederen.

Naden iödcn der zelve maand zag men
1 arreften van 's koninks Raad van Staat.

Door 't eerfte worden de aanbiedingen
van de Maatfchappy der Indien, om aan
zynMajefteit ifoo. inde plaats van 1200.
millioenen te leenen , aangenomen , en
de koning verklaart daar in , dat hy geen
andere actiën , nog in oude, nog in eenige
andere fpecien , van wat foort die zou-
den mogen zyn, maken zal. Het andere
doet metter daad alle de bedieningen van
de generale ontfangers der fïnantien op-
houden , en ordonneert , dat men hun
't geld , dat zy 'er voor gegeven hebben

,
weder geven zal.

Hier opzynden2fften October, enden
jden November , de oude actiën tot op
1200. en de nieuwe tot op 1 jof en 1 308
gerezen. Doch alzoo men te Parys be-
fpeurt had , dat veele de actiën , om de
grootewinft, weder verkoften , en 't geld
buiten 'slands overmaakten , heeft men
middel gevonden, om zülkendien pas af
te fnyden , door hen den prys van hun
eerften inkoop weer te geven , en deze
actiën aan anderen , die ze houden zouden ,

over te dragen. Ook zou men een begin
maken in de koninklyke banlO, om de
groote infehryvingen van actiën in deze
Maatfchappy, tot geriefvan 't gemeen in
minder gedeeltens te fplitzen. Ondertus-
fchen daalden de nieuwe infehryvingen
weer op i2p<S en I2pf, en de oude den
den 6den November op ppo\

.
Dit handelen in actiën door allerlei na-

tien ging te Parys zoo fterk voort , dat
aldaar geene herbergen genoeg te beko-
men waren. Ook was 'er door de regee-
ring ordre geftelt, om in de ftraat quin-
campoix in geen actiën, obligatien enz.
langer, dan tot 's avonds ten 6 uuren, te

mogen handelen.

Zy zouden van wegen deze Maatfchap-

py in Januarii 1720. een uitdeeling van f
ten ioo. doenj doch men wift nog niet

van wat voor een hoofdfom die zouden
gerekent worden.
Den 20fteD waren de nieuwe al op 1408.

en den24ften op 1840. en de oude golden

yo of 60 minder. Men oordeelde , dat

S zy
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zy nog hooger (tonden te loopen , om
dat de voordeden, die men, by 't ver-

beteren van 's konings finantien , nog ver-

der doen zou , voor deze Maatfchappy
nog meer en meer zouden toenemen. En
men had in 't laatft van deze maand ge-

magtigden aangeftelt om alle gefchillen

,

die over 't koopen en verkoopen dezer

actiën ontdaan waren , te beflifiên.

Men wU , dat by deze gelegenheid

veele particulieren ettelyke tonnen gouds

met deze actiën gewonnen hebben.

Den i
ften December verftond men , dat

de nieuwe actiën reeds tot 2.000 en 20oy

gefteigert waren j een fomme , waar over
men moet verbaaft ftaan , als men nadenkt

,

dat zy in de maand Junii des zelven jaars

pas 200 haaien konden.

Men zegt, dat de gantfche inleg van alle

deze actiën ten laften dezer beide ver-

eenigde Maatfchappyen ineen fomme van

1 f00 millioenen beltaat, en dat alle fond-

fen , waar uit deze Maatfchappyen hunne
voordeden trekken zullen, voornamelyk
in de inkomften van de generale pachten

,

en pofteryen , in de voordeden der munt
voor o jaaren, en in 't jaarlyks ver-yken

van 't zilver der particulieren , beftaan.

Men zegt ook, dat de koning alleen 800
millioenen aan aftien in deze Maatfchap-

pyen heeft, en dat dierhalven zyn Maje-
fteit, en verdere Grooten , devoornaamfte
inleggers , en door hun groote overwigt
in ftaat zyn , om in korte tyd , en by de
minfte verandering , een grooten krak

aan dit los gebouw toe te brengen , en
te maaken , zoo ras die fondièn eens wat
ophielden , dat deze actiën nog fchielyker

,

dan zy gerezen zyn, zouden konnen da-

len i waar by de laatfte koopers elendig

zouden zitten kyken.

Doch gefteld zynde , dat deze fondfèn in

wezen bleven , en geen verandering ge-

voelden , zoo is het egter een zeer groote

fomme , die deze Maatfchappy van 1 foo
millioenen, maar tegen 4 ten 100 jaarlyks

gerekent , aan de houders dezer actiën uit

te keeren heeft , alzoo die <5oo tonnen
gouds , of 60 millioenen , beloopt. En
buiten dien worden 'er nog wel 100 mil-

lioenen renten jaarlyks tot betaling der

laften van de overgenomen pachten , enz.

vereifchtj alfoo fy, die de voordeden ge-

nieten , ook de lallen met alle reden moe-
ten dragen. Waar die fomme alleen van
daan komen zal, konnen veelen met my
tot nog toe niet zien : want zoo 't al grif

ging, dat de generale pachten, de pofte-

ryen, en al de voornoemde verdere fond-

fèn , een fomme van in de 40 millioenen

opbvagten ( daar men zeer aan twyffelt

)

zoo ziet yder een ligt , dat 'er nog veel

millioenen ontbreken , om maar dien jaar-

lykzen intereft van 4 ten 100 van dit ca-

pitaal op te brengen , welke intereft al

betaalt zynde , zoo moet 'er, tot het dra-

gen van de voornoemde laften , tot het

dryven van den handel , tot het equipe-

ren en uitruften dervlooten, tot het op-
richten van nieuwe colonien , tot de fol«

dyen der bedienden in 't algemeen , zoo
in 't Ooften , als in 't Weften , immers
eene onbedenkdyke grooter fomme gelds

,

als deze van dien intereft jaarlyks , hier

of daar mede gewonnen worden.
Uit den handel in Ooftindiën , daar de

zaaken ( zoo bevorens uit de redenen van
het vereenigen dezer twee Maatfchappyen
blykt ) zeer liegt ftaan , is dat geenzins
te verwagten.

Dus zou dit dan vorder uit Weftindiën
moeten komen j maar van waar doch ?

van Miffiflppy, daar men zoo breed van
opgeeft ? 't is zeker, dat de aanleg daar

nog meeft nieuw werk is, en men moet
byzondere groote voordeden daar by den
handel doen , eer men maar de ontbre-

kende millioenen aan den intereft van de
hoofdfomme fuppleren en volmaaken zal.

Waar dan al het andere zal van daan ko-
men, moet de tyd eerft de Franfche Maat-
fchappy , en daar na ons , leeren.

Het is zeker, dat, zoo alles opMilïï-
fippy tot den handel zoo net gefchikt was

,

dat yder fchip van daar met 1 of 2 tonnen
gouds, zuivere winft, vertrekken kon,
en zy ook al noit eenige fchade by hun
tochten hadden , het echter tot dezen
grooten omflag niet veel zou konnen
helpen.

Ik befluitdan nog eens, dat het einde

hier den laft dragen , en dat duuren hier

voor al noodzaakelyk is : Doch dat de

grootfte uitrekenaars van vafte voordeden
tot nog toe niet voor uit konnen zien,

hoe dit van een langen duur zal konnen
wezen , of van waar zulke buitengemeene
winften komen zullen , die tot onder-

fteuning, en ftanthouding , van deze ver-

eenigde Maatfchappyen , en het dragen

van zulke buitenfporige laften, vereifcht

worden.

De uitvinder van het groote werk derrie Hen
vereeniging dezer beider Maatfchappyen ; Law, uit-

en van de fondièn , en voordeden aan de vind
f
r

.

zelve toegevoegt, als een middel om den
"n u

be
.'

koning, en'tryk, in korten tyd, vanfChr'evea
alle fchulden zeer gemakkelyk te ont-

laften, is de heerJan Law , van geboorte

een Edenburger , een man van uitmun-

tenden geeft , van zeer verheven verftand

,

en van zeer ingetogen en befadigden aard

,

die in October 1714. uit Holland naar

Vrankryk vertrok , en niet ophoud dage-

lyks zyne gedagten over veel nieuwe uit-

vindingen tot bevordering van den handel

der Franfche Natie te laaten gaan ; hoe-

danig hy in zyne aangekogte hecrlyk-

heid van Tankerville , ontrent de Sdne,
ook voornemens was een aanmerkens-

waar«
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waardige fabryk van lakehen , en andere

ftoffen, op te rechten , en nog andere voor-

deden , waar over men verbaaft ftaan zou

,

deze Natie , door zyn verhevene denk-

beelden , toe te voegen.

Dit heeft ook Pater Poiffon, een Fran-

ciscaner Cordelier Monnik , een van 's ko-

nings predikers , bewogen , om dezen heer

Law met een lofreden, over zyn wys beleid

in dit ftuk , te pryzen ; en hem ook boven

alle bedienaars van ftaat , zoo van Vrank-

ryk , als van andere ryken , of ftaaten

,

te verheffen. '

"Zoo hebben ook die van Edenburg , ver-

blyd , dat zoo grooten verftand , en zulken

uitmuntent man , onder hen geboren is

,

dat hem de

het regt van
dezen heer, boven 't regt.

geboorte gaf, met veel eer

borgerfchap onlangs in een goude doos

,

wel 3000 ryksdaalders waardig , nevens

andere aanbiedingen van gewigt , opge-

dragen.

Den 4
den December is hy ook een lid

van de Academie der Wetenfchappen , in

de plaats van den ridder Remud, geworden.

Zoo maar de helft , van tgene men
van hem fchryft , waarachtig is , heeft

men veel redenen om zich te verwonde-

ren over een man , die , met een verba-

zende mildaadigheid , aan deze en gene

godshuizen in Vrankryk een millioen (als

of het niet met allen was ) weggefchon-

ken heeft , en dien het aan geen fchran-

dere vonden , om weer een menigte mil-

lioenen voor zich , en andere, te winnen,
ontbreekt, en by gevolg dubbel waardig

is, om van allen, die agtingvoor groote

verftanden hebben ,
geprezen te worden.

Gelyk hy nu zich zelven door zyn ver-

heven geeft zeer hoog in dit ryk opge-

vyzelt heeft , zoo heeft hy ook middel

gevonden, om zyn broeder , die hy naar

Vrankryk ontboden had,onder voorgeven,

dat hy de groote bron was, waar uit hy
al deze vonden overgenomen had, mede
te verheffen, en hem, in zyn plaats, aan

?t hoofd der Bewindhebbers van de ge-

nerale pachten te ftellen . Een fyne ftreek

,

om aan 't Franfche hof nog veel grooter

denkbeeld van zyn broeder, dan van zich

zelfs, te geven.

Men zag ook uit een arreft van den
gften December , dat de heeren Baron ,

Poflet , Ravojie en Lauriant aangeftelt wa-
ren , om voor de Beftierders der Indifche

Maatfchappy te bezien de. papieren van
verzekering, die gegeven zullen worden
van de onderfchryvingen dezer Maatfchap-

py. Men had ook de algemeene verga-

dering van de Maatfchappy tegen den
poften befchreven , om in de groote zaal

van de Bank te verfchynen ; en alle , die

daar fo wezentlyke aélien bragten , zou-
den daar, met het regt van een overleg-

gende item, ontfangen worden.

Men was ondertufTchen te Parys zelf

van oordeel , dat de gedagten der men-
fchen over den uitflag dezer aftien zeer

verfchilden, tot zooverre, dat yderdaar

zeide, dat al het gemunt geld, dat inde
wereld is, niet genoeg zyn zou,- om de -

aétien van deze Maatfchappy, op den voet

,

zoo die toen waren , te betalen , 't geen
egter niet belette , dat yder van deze actiën

hebben wilde, zoo dat veelen van 't platte

land daar gekomen waren, en hun land-

goederen verkogt hadden , om dat geld

in aftien te hefteden.

Dit werk heeft ook den geeft van den
heer de la Motte , lid van de Franfche Aca-
demie, gaande gemaakt , om een lofdicht

op te ftellen , waar in hy den Regent zegt

,

dat 't vinden van denFilofophifchen fteen

daar by deze Maatfchappy niet mag ver-

geleken worden j en van den heer Law ,

dat zyn vindingen geen einde hebben, en
dat hy uit den fchoot der armoede heeft

doen voortkomen een weergadeloozen
oververvloed van allerlei fchatten.

Den i ƒ
den December zag men weer een

arreft, inhoudende, dat de Maatfchappy
der Indien continueren zou te genieten
alle de voordeden der munt tot den i^*
Auguftus 17x8. als mede alle de regten
tot het rafineeren , en fcheiden van 't goud
en zilver , in de plaats van de efTayeurs,

welker ampten vernietigt zouden wor-
den.

Op Sondag morgen, den ioden Decem-
ber, zag men den heer Law in de Parochie-
kerk van St. Rochus niet alleen de Mine
hooren, maar men vernam toen ook eerft

zeker , dat hy al eenigen tyd te vooren

,

den Hei-vormden Godsdienft, in handen
van den Abt l'onfin , Vicaris van den Aards-
biffchop van Sens , tot Melun afgefworen
had j v/elk voorbeeld zyn vrouw en kin-

deren hebben moeten volgen. En 't geen
hy na alle waarfchynelykheid gedaan zal

hebben , om Surintendant der finantien

te worden , door een middel , 't geen
klaar toont , dat hy inwendig zoo beza-

digtniet is, als hy uiterlyk aan de meeften
gefchenen heeft , en dat hy zyn laatften

Godsdienft zoo lang volgt , als die met
zyn intereft over een ftemt.

De nieuwe infchryvingen , die den I4den

tot op foo gevallen waren , liepen dien

avond nog op 700 en 800 , alzoo die van de
Bank deden bekent maaken , dat zy die tot

700 zouden aannemen,waar op zy aanftonts

zoo hoog weer rezen. Ook had men ge-

merkt , dat 'er ondermynders waren , die

deze daaling gebrouwen hadden , van

welke eenige in arreft genomen, en aan

andere gezegelde brieven gezonden zyn

,

om Parys aanftonts te verlaten. Men
fprak ook van een kamer van aflurantie

op te regten , daar men de Indifche aftien

zou konnen doen aflureren , op zekere

S z voor-
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voordeeligc conditicn. De toevloed der

menfehen om te betalen in de bank was

zoo groot , dat men 'er niet by komen
kon.

Den 24ften December ftont de heerZ^tw

Thefaurier generaal ofOpperfinancier van

Vrankryk te worden. Hy was ook kerk-

meefter<fc boneur in de plaats van den her-,

tog van Noailles gemaakt.

Te dier tyd waren de nieuwe infehry-

vingen op 1930, en men twyffelde niet,

of zy zouden op den laatftgemelden dag

nogop zooo, en hooger, loopen.

Den
3
dea Januarii 1710. bleek, dat die

van de Indifche Maatfchappy een ontwerp

gemaakt hadden , om zich van Mada-
gascar weder meefter te maaken.

Den 6dea waren de actiën , die men in

de Bank verkogt, oppoo en pi o. Men
had ook , ingevolge van de refolutie kort

te voren genomen , en in de generale ver-

gadering der Indifche Maatfchappy vaft-

geftelt , twee comptoiren in de konink-

fyke Bank opgeregt , het eene , om de

actiën te koopen , het ander , om die te

verkoopen, op conditie van yder dag de

prys der zelve voor de poort der Bank te

plakken , zonder den handel in de itraat

Quinquampoix te benadeelen.

Ook was den 7
den dito aan de Bank aan-

geflagen , dat men de actiën tegen 1 870.

en de onderfchryvingen tegen 1320 aanne-

men, en de actiën tegen i88f. en de on-

derfchryvingen tot 1 3 30 geven zou -, kort

te voren had men de actiën' tegen 1880.

en de onderfchryvingen tegen 1340 ver-

kogt, en de actiën tegen i86f. en de on-

derfchryvingen tot 1 3 30 gekogt , en de

actiën nam men dien avond nog tegen

1870. en de onderfchryvingen tegen 1340
aan, terwyl men de eerfte toen daar te-

gen 188ƒ , en de tweede tegen 13^0 gaf.

Ondertuifchen vernam men ook , dat de

heerZ^w Controlleur generaal der finan-

tien gemaakt was , en dat vier heeren

,

te weten , Peiktier des Forts , Peiktier de

laHouJfaye^ Dormejfon en Fagon^ tot In-

tendanten der finantien aangeltelt waren.

Terwyl dit te Parys nu dus met de actiën

liep , verlangde men daar zeer te verne-

men , wat mefures men in Engeland en

Holland, wegens de betaling der wiflèl-

brieven nemen zou. Ook hadden de al-

daar aanwezende Miniftersvan deze twee
Mogentheden aan de heer La-w vertoont

,

dat men het aanmerkte als ilrydig tegen

de natuurlyke bülykheid , dat de Fian-

fchen wifTelbrieven op andere landen zou-

den konnen trekken, daar de betaling in

geld gefchied , terwyl men hen binnens

lands authorizeeren zou , om de vreemde-
lingen niet anders te rembourfeeren als in

papier van een Bank , die met die van
Miffifippi gemengtwas, waar van de ver-

eenigde fchulden40oo of f000 mülioenen

beliepen , zonder dat men kon aantoonen
s

dat de fonds daar van onder deze regee-

ring veel beter was , als onderwylen ko-
ning Lodewyk de XIV. die van de briefjes

van Staat , welker discredit haar op 80
ten 100 verlies heeft doen vallen.

Ondertuflchen wierden de actiën van den
8ften tot den ioden in de koninklykeBank
tot i88y aangenomen, en tot ipoo afge-

levert , en die van de eerfte infehryvingen
tot 1 3po in de comptoiren ontfangen , en
tot 1400 afgegeven. Ook had de Maat-
fchappy de koop en verkoop der a&ien
tot den 1 f

de» dito opgefchort , om 'per

interim tyd te zetten , tot het ontfangen
van zoo livres premie contant , waar voor
zy haar verbind over zes maanden na dezen
die aótien op 2200 te leveren.

Den 1 f
den fchreef men van Parys , dat

men by een nieuw arreft van den Raad de
fchulden der Bank tot circulatie van de
briefjes tot 1000 mülioenen vermeerdert
had. Welke fchikking (gevoegt by
't geen de Maatfchappy van Miffifippi

reeds door hunne actiën fchuldig is , die

na de prys, waar op zy toen waren, by
de 4000 mülioenen capitaals beliepen ) de
uittrfte ongerultheid gaf aan alle , die

geen intereil in deze twee Maatfchap-
pyen hadden , om dat zy al 't contant geld

opflokten , en om dat , indien 'er een te-

genzin van de briefjes in de commercie
komen mogt , Vrankryk in een discredit

,

veel gevaarlyker als waar in het zich on-
der de laatlte regeering gezien heeft,

vallen zou. En dit was ook oorzaak,
dat by na van geene plaats van dit ryk
negotie met de uitheemfche landen ge-

fchiedde , 't geen ook 't circuleeren der
wiflelbrieven by na geheel deed ophouden.
Den zpften deed de Maatfchappy 's mid-

dags in de Bank aanplakken , dat zy
't koopen en verkoopen der actiën tot den
I0den Februarii opfehorten zou, en con-
tinueeren de actiën en onderfchryvingen

tegen de zelve prys , als zy laatfl golden

,

in betaling van premie, die zy deed uit-

deden , te ontfangen. De onderfchry-

vingen waren kort tevoren op 1300, da-

lende nog die zelve dag op 1 277. als wan-
neer ook de premien i£ ten 100 verloren,

doch den 2den Februarii waren zy f ten

100. En de heer Law fcheen al de ob-
ftaculen , die hy ontmoet had , om de
Bankbriefjes door 't geheele ryk te doen
circuleeren, te boven te komen.
Den 3

den wierden de infehryvingen nog
voor P20 aangenomen , en betaalt. En
niet lang hier na wiert in de generale Ver-
gadering gerefolveert al de inkomften en

fondfen van de Bank aan de Miffifippize

Maatfchappy te trekken , die aan den

koning jaarlyks 200 mülioenen, en yder

vierendeel jaars fo mülioenen voor af ge-

vende , verftrekken , en dan verder met
al
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lcn by dit arreft befpeurde , en dat , zoo het

ftand bleef grypen , het dan geheel met
den koophandel gedaan was. Op welk
vertoog den 16 en zj&™ Mey in dien

Raad befloten wiert 't zelve te herroe-

pen , en by een ander arreft den i8 ften dito

uit 'skonings naam te doen afkondigen

dat de Bankbriefjes de zelve cours en va-

leur voortaan zouden hebben, als bevoo-
eer 't arreft van den zi ftcn dito af-

al de fchulden der kroon belaft blyven

zou } ook ftelt die Maatfchappy zich borg

voor zyn Majefteits inkomften , terwyl

zyn Majefteit ook weder al de papieren

der Maatfchappy guarandeerde.

In 't midden van April 1710. zei men
dat 't Parlement de opene brieven van Sur-

Intendant generaal der fïnantien in faveur

van de heer Law geregiftreerd had , en

dat de heer Darmenonvilk in zyn plaats

tot Controlleur generaal der finantien

•zou benoemt worden.

In 'tlaatft van April was de hctr Law
cnophoudclyk arbeidende aan de zaaken

der Ooftindifche Maatfchappy , welker

fchulden en pretenfien op Madagascar men
met vlyt examineerde. Ook was men
hier van voornemen om op eenige kaft

,

half wegen China colonien op te regten

,

en vervolgens de commercie in dat ryk

voort te zetten, om dat men hier fufti-

neerde , dat men die met meer voordeel

,

als de Ooftendifche Maatfchappy , zal

konnen doen , fchoon men wilt , dat die

100 ten 100 op verfcheide ladingen ge-

wonnen had. Ook hadden die van deze

Maatfchappy confïderabele fommen in

Bankbriefjens aan die van St. Malo ge-

zonden , van welke zy 20 fchepen tot

hunnen handel gekogthad, behalvennog

4 of f fchepen in Engeland , en elders

,

voor de zelve gekogt.

Den 2i fte» Mey wiert een arreft afge-

waar by de houders van deze

eene klap 20 ten 100 ftonden

kondigt

,

actiën op
te verhezen , waar op ten eerften een

buitengemeene beweging tegen den heer

Law volgde j zoo verre dat op den 2pften

in 't paleis rojaal befloten wiert , dat de

heer Law niet meer Controlleur generaal

der finantien blyven zou. Ook wierden
'er twee officiers van de Switzerfche guar-

des aan zyn huis gezonden , om hem te

bewaren , ter tyd toe dat zyne reekenin-

gen door CommiflarhTen zouden nagezien

zyn.

Aangezien nu 't voornoemde , den 2i ft«i

afgekondigt , en tot zoo -merkelyken ver-

mindering der Bankbriefjens en aétien

dienende , in den Raad der regeering niet

eens bekent gemaakt was, zoo vertoonde
de hertog van Bourbon , hoofd van dien

Raad, den prins van Conti , en een groot
getal andere heerenvan aanzien, aan den
Regent , hoe grooten verflagenheid , en
wanhope , men alomme onder de inge-

zetenen over 't verlies van hunne midde-

rens

gekondigt was.

Dit alles konde niet beletten , dat de

Indifche actiën den z8 lten by na al haar

credit verloren , alzoo zy op f00 livres

daalden , hoewel zy 's avonds tot ffo

,

en den 2pften tot óyoweer reezen > doch
den 3 i

ften dito vielen zy tot op 400 livres.

Wat den heer Law belangt , menzeide
dzt deheex Desmarets , ofeen ander, Con-
trolleur generaal zou zyn. En men fchreef

den 3i llen Mey, dat hy zyn dimiffie ver-

zoet, en den 3often die bekomen had.

Men prees ook den hertog van Bourbon
over zyne kloekmoedigheid

, geftadig be-

toont in de concepten van den heerLaw
tegen te gaan , behalven dat hy den zel-

ven ook zeer leelyk uitgemaakt had j hoe-
wel anderen weer meenden, dat de heer

Law volkomen in zyn fatfoen herftelt

was.

In 't begin van Junii was , niet tegen-

ftaande men weer begonnen had de brief-

jes van 10000 en 1000 tegen briefjes van
100 en 10 livres te verwiflelen , het dis-

credit dezer briefjes nog zoo groot, dat

men de buitenlieden niet dan met veel

moeite bewegen kon die aan te nemen,
en men vreesde in 't toekomende dat het

nog veel erger gaan zou , en dat de le-

vensmiddelen , die toen zeer hoog opfloe-

gen , in 't vervolg niet , of zeer weinig

,

ftonden ingebragt te worden.
Dit alles heeft men nog met een arreft

van den 2den Junii zoeken te verzagten

,

waar by geordonneert wiert, dat aan al

die gene , die de Bankbrief
j es bevorens uit-

gegeven of ontfangen hebben met 20 ten

100 verlies, dit geleden verlies, volgens
't arreft van den 2i ften Mey-, weder zal

moeten vergoed worden , volgens 's ko-
nings arreft van den 27ften dito , waar by
hy die briefjes in hunne volle waarde
herfteld. Al te zamen zaaken , die een

groote verwarring gaven
,

gelyk alles

daar op 't einde ook zoo droevig afge-

loopen is , als duizenden van lieden tot

hun groote fchade weten.

S3 VYFDE
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VYFDE HOOFDSTUK.
VAn de vaart en handel der Deenen op Ooftindiën. Hunne gevallen op Ceylon.

Marcellus Bofchhouder -verlaat trouwloos den dienft é/ét Nederlanders. En be~

geeft zich in den dienft der Deenen. Zyn dood verydelt den aanleg der Deenen aldaar.

Gule Gedde , hun zeevoogt , keert weer naar Denemarken. Hun handel in andere

Indifche Geweftcn. Namelyk op Trangebaar, ''tgeen zy bezitten. Opperbeitierders

der Deenen in Indien. Geval van Barent Pelfaart in Manilha. Hun verder aanleg

,

en handel, op andere plaatzen van Indien. De vaart der Spaanjaards op Ooftindiën

van weinig belang. Uitgenomen op de Philippines. . Wanneer die door hen ontdekt , en

door anderen bevaaren zyn. 't Getal der zelve. Kaart 'er van , en die befchreven. Lu-
§on. De Baai van Manilha met een Kaart 'er van. En de ftadt befchreven , en afge-

beeld. Benevens de verdere Philippines. Bagimanockan. Mindora. Limahan. Paragoa.

Doy. Mayo. Cox -eiland. Mauritius. Coyo. Dogeye. Marenduc. Table. Panay.

Neges. Celo. Leta. Tgan. Borias. Tigoero. Masbatta. Abuyo. Matan. Bankingle

en Capul. Tandaja. Mangindanao. St.Jan. Vaart van die van Ooftende op Ooft-

indiën, onder de vlag des Roomfchen Keizers. Pogingen der heeren Bewindhebberen

tot ftremming dezer vaart der Ooftendenaars. By verfcheide Memorien , aan haar

Hoog Mog: aangeboden , opengelegt. Met vertooning van het ongelyk, 'tgeen hen

-riaar by word gedaan. En met verzoek aan haar Hoog Mog: om dit te beletten. Van
de vaart en handel der Nederlanders /'«Ooftindiën. Die uit de grond opgehaalt word.

Hoe de Spaanfche vervolging hen daar eerfi toe gedwongen heeft. Hunne zugt voor den

Koophandel en geregtigheid. Tochten der Nederlanders naar 't Noorden , om in

Ooftindiën te komen. Bereiken by de zelve hun oogwit met. Eenige fchepen voorby de

kaap naar Indien gezonden , op 't berigt door Cornelis Houtman bekomen.

Van de
vaart en
handel

der Dee-
nen op
indien.

Hunne
gevallen

op Cey-
lon.

NA deFranfche Natie komen ook
de Deenen onder die gene, die

tochten naar Ooftindiën onder-

nomen hebben, voor.

Zy hebben al zeer vroeg op Ceylon ge-

vaaren , het geen zyn oorfpronk uit dit

wonderlyk , en vry zeldzaam voorval

kreeg.

In 't jaar iöop zonden haar Hoog Mog:,
en prins Maurits, aan Cenuwieraat Adafcyn ,

keizer van Ceylon , eenige brieven van den

i f
den September en j*

den Oótober met ze-

keren onderkoopman, in dienft der Ooft-

indifche Maatfchappy , Marcellus Bofch-

houder genaamt.

Deze Bofchhouder , onder 't oppergezag

van den eerften Nederlandfchen opperge-

bieder van Ooftindiën , Picter Both van

Amersfoort , met de fwarte leeuw uitge-

loopen , en met het fchip de windhond
op de kuft van Choromandel verfchenen

zynde , Zoo heeft de prefident der Ne-
derlandfche Maatfchappy aldaar , de heer

Johan van Wezik , den zelven ten eerften

naar Ceylon voortgezonden.

Hy quam den 8ften Maart ió i z. eerft by
dien keizer in zyn hofftadt, Candi, le-

verde zyn brieven , die zeer gunftig ont-

fangen wierden , over , en had de eere van

nevens dien vorft op een vergulde ftoel,

die met een wit kleed ( de grootfte eere

daar te land ) bedekt was
, geplaatft te

worden.
Gelyk nu 't oogmerk van dit fchryvens

haarer Hoog Mog: en van zyn prinfelykc

Hoogheid , was , om dien vorft in een

naauwe vriendfehap met den Nederland-

fchen Sta^t te verbinden , alzoo trad hy
den uden Mey met dezen Bofchhouder

ook in onderhandeling , van welke wy
onder Ceylon nader zullen fpreken, aan-

gezien wy dit hier maar , zoo verre het

in opzigt der Deenen te pas komen zal

,

willen aanhalen. Wanneer nu Bofchhou-

der zyn werk , tot zyn genoegen, en ten

voordeele van zyne heeren en meefters

verrigt had , verzogt hy weder te ver-

trekken j doch de keizer wilde hem daar

toe geen verlof geven , voor reden by-

brengende , dat men hem belooft had

,

dat daar eenige Hollanders , om alles met
hem te beraadflagen , blyven zouden ; en
indien hy daar niet blyven wilde , zoo
verklaarde den keizer ook zyne brieven

niet als wettig aan te willen nemen , en
by gevolg die gantfche onderhandeling

voor ongedaan , en zich daar aan geen-
zins verpligt te zullen houden.

Dus moeft hy , wilde hy zyn gantfehen

tocht en handeling , zoo voordeelig voor

de Nederlandfche Maatfchappy , n iet ver-

ydeld zien , in weerwil daar blyven. •

Hy was by dien keizer zeer bemind , Marcel-

die hem prins van Mingone , Cokkcle
J

us J* *"1
"

Corle, Ananagepora, Miwitigaal, mits-
10U a

gaders Heer van de ordre der Gulde Zon

,

voorzitter in den Hoogen Krygsraad,

tweede in den Geheimen Raad , en alge-

meen zeevoogt, enz maakte, klaare merk-
teekencn van 's keizers agtingvoor hem,

die
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die zelf zoo verre ging , dat die vorft niets

ondernam , zonder zich eerft met hem te

beraden.

Na dat dezen Bojchhouder dien keizer

nu eenige jaaren van zyn raad tegen de

Portugeezen , en anderen ,
gedient had

,

kreeg hy in 't jaar i<5if. den pden Mey
verlof van hem , om naar de kuil van

Choromandel over te fteken, om te zien

of hy daar de beloofde hulp tegen de Por-

tugeezen zou konnen bekomen , en om
te eer , en te vafter dit te bewerken,

had die vorft hem als zynen gezant en

gevolmagtigden met zoodanige geloofs-

brieven voorzien , als 'er vereifcht wierden

om uit zyn naam met alle prinfen en

vorften daar over te handelen , met be-

lofte van alles , 't geen hy verrigten en

fluiten zou , van waarde te zullen hou-

den.

Met deze volmagt dan vertrokken zyn-

de, quam hy den pdcn Junii op Mazuli-

patam , doch de Directeur , Hans de Haze ,

vond geraden dezen Bofchhouder met zich

naar Bantam te nemen , om daar met den

tweeden oppergebieder van Indien , de

heer Gerard Reynft , over de verzogte by-

ftand der Nederlanders tegen de Portu-

geezen te fpreken ; doch by hun komft
te Bantam dien heer overleden vindende

,

zoowiert goedgevonden Bofchhouder , op
zyn ernftig verzoek , na het vaderland te

zenden , om zyne volmagt voor haar Hoog
Mog: , den prinfe van Orangie , en de

heeren Bewindhebberen , open te leggen

,

en aldus met meerder hoope van een goed
gevolg dit gewigtig ftuk daar te behan-

delen.

Hy quam behouden in Holland j maar
was daar zoo ras niet aangeland, ofvergeten

zynde , dat hy noit van zyn dienft , eed

en verpligting aan de heeren Bewindheb-
beren, ontflagen, en dus al, wat hy daar

op Ceylon of in Candy wiert , in hunnen

dienft , naam , en ten voordeele van hen
daar geworden , en aldus nog even als te

voren in rang beneden hen , en maar
een dienaar van zyn Meefters was , be-

toonde hy zich nogtans by zyne verfchy-

ning voor hen zoo trots en verwaand,

dathy, als prins van Mingone , en als ge-

zant van zoo magtigen keizer , zich hoog-

moedig en opgeblazen aanmatigde , dat

hy rang boven hen behoorde te genieten

,

't geen nogtans de heeren bewindhebberen
geheel anders begrepen , en dus hem ook
niet anders dan hunnen dienaar , gelyk hy
nog was, handelen wilden.

Dit fpeet dezen eerzugtigen prins van
Mingone zoodanig , dat hy , om zyne

r
Heeren en Meefters dit affront , zyn hoog-

j'
;<]er.

heid , met zoo veel verfmading van al

1 ders. zyne waardigheden , aangedaan , betaalt

te zetten, zich zelven niet ontzag, tegen

zyn eed en verpligting aan , zich naar

\rlaat

t uw-
los den

enft d

Denemarken te begeven , daar hy den
iöden Junii 1617. is aangeland , en den

^
ften Maait 's jaars 1618. een contract

tuflchen de kroon van Denemarken, en
den keizer van Ceylon

, gemaakt heeft

,

't geen koning Chriftiaan IV. niet alleen

bekragtigt , maar waar op men ook goed-

gevonden heeft , hem nog in dat zelve

jaar met een fchip en jagt uit Denemar-
ken met zyn huisvronw (die hy de prin-

fès van Mingone noemen het) weder naar

Ceylon te zenden.

Men voegde daar eenige huisgezinnen,

en ook een goed getal foldaten by, om te

toonen , dat het den Deenen ernft was
zich daar niet alleen te veftigen , maar
om ook den keizer met een krygsmagt
te onderfteunen j doch de prins van
Mingone quam op de reize te fterven,

naar welkers dood veel van dit medege-
nomen volk , zoo ras het op de kuft van
Choromandel quam , verliep , 't geen de-

zen gantfehen tocht en onderneming der

Deenen alhier verydelde.

Bofchhouder had van Ghrïfliaan IV. voor
rekening van den keizer van Ceylon een
fchip , en een jagt verkregen , waar by
die van de Deeniche Ooftindifche Maat-
fchappy, in 'tjaar 1618. te Coppenhage
opgerigt , nog f fchepen voegden , dtc

zy onder 't bevel van een Deenfch edel-

man, Gule Gedde, naar Ceylon zonden.
Zy quamen, na zi maanden omfwer-

vens, en na 't verlies van Bofchhouder ^ en
zeer veel van hun medegenomen volle, in

't jaar 1Ö20. eerft op Ceylon, eenige voor
Baticalo , andere in de baai van Cotiar

,

en eindelyk alle by een, ten anker.

Gule Gedde gaf door eenige van zyne
bedienden, die hy naar Candy zond , ken-
nis van 't getal , en de komft der fchepen

,

en daar nevens ook van de dood van Bofch-
houder , verzoekende nu verder te mogen
weten , wat hy zou te doen hebben.
Zoo ras vernam de keizer niet , dat de
prins van Mingone dood , en dat de
gantiche uitreeding en bezending van deze
fchepen , met alle de laften daar op geloo-

pen , al vry hoog op zyne rekening ge-
ftelt was , of hy itond zoo wel over het

eene als over 't andere verbaaft , en loo-

chende oit aan Bofchhouder laft hier toe

gegeven te hebben.

Hier op reezen tuffchen de Deenen en
den keizer fwaare twiftredenen , waar
mede de eerften niet anders dan woorden
tot betaling kregen , en verder na den

dooden prins van Mingone , wiens lyk

met dat van zyn zoontje nog aan boord

was , doch waar aan zy niet dan laft en

ftank hadden, gewezen wierden ; wes-

halven zy hun verhaal op zyn goederen

,

die zy byna alle verbeurt verklaarden,

zogten '> laatende maar zeer weinige der

zelve aan zyn weduwe, behalven 't geen

zy

En be-

geeft zich

in den
dienft der

Deenen,

Zyn dood
verydeld

den
aanleg

der Dee-
nen al-

daar.
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zy by oogluiking nog verborg , alzoo

zy geen fchuld hier in had. Hun wraak

tcgmBojchhoudergmg zoo verre, dat zy

zyn lyk zeer {legt , doch dat van zyn

zoontje vry deftiger , ter aarde beftelden

,

en het laatftc deden zy , niet zoo zeer

om de zoon , als wel om dat de koning

van Denemarken over den zclven ten

Doop gedaan had.

Zy hadden ook bezorgt , dat de princes

van Mingone met dry ftaatdochters , en

een oude dienftmaagt , naar Candy aan

het hof gebragt was j van waar zy , 7
jaaren daar gebleven zynde, op 't verzoek

van den Deenlchen gencrMLl^RoelaHd Carpe,

met haar gezelfchap door den keizer Ze-

nerat Adafcyn naar Trinkenemale gezon-

den is.

Na dat Gule Gedde zich nu van deze

princes met haaren ftoet ontlafthad, ver-

zeilde hy van Cotiar naar Baticalo , om
daar 't nader goedvinden des keizers af te

wagten j maar zoo ras was hy niet ver-

trokken , of 't volk der andere fchepen

,

in de haven van Trinkenemale verbleven,

liep een der zelve af, 't geen in het uit-

zeilen op een blinde klip in ftukken {tiet

,

en hoewel 't volk 'er meeft af , en met
kleine vaartuigen op de kuft van Choro-

mandel quam , zoo hadden zy 'er niets

aan , vermits zy daar , of by de Neder-

landers , of by de Portugeezen , dienft

namen.
Dit vernam Gule Gedde niet lang daar

na met zoo veel ontzetting , dat hy , voor

meerdiergelyke ongevallen en oproer on-

der zyn volk , dat al by een fchaarde

,

q^q vreezende ,
goedvond weer naar Dene-

Gedde, marken te keeren , 't geen de Portugeezen
hun met veel blydfehap vernamen , vermits zy
7eevoogt, zui|ce nieuwe buuren daar niet van nooden

Pene_ .hadden , en die maar met een fcheel oog

marken, aanzagen. Dit is het al , 't geen ik van

den handel der Deeuen op Ccylon weet

te zeggen.

Zy hebben in oude tyden ook op Banda

Hun han- gevaaren , en het is zeker , dat de wilde

del in an- koebeeften , die men nu nog op het Ban-
gere Indi- j^gn eüand ^ Rofingein, vind, door hen

weften ^aar cer^ Sczet » en zedert zoo vermeer-
dert zyn.

Dus plagten zy ook een comptoir, al

voor den jaare 1631. opMacaflèr te heb-

ben, alwaar de generaal des konings van
Denemarken, Roeland Carpe of'Crape , in

dat zelve jaar met 2 fchepen quam , en

daar zy toen een logie hadden, vaarende

van daar naar de Kuft , Bengale , enz.

Al voor 't jaar 1646. voeren zy ook op
Mocha , en hadden voor die tyd daar ook
een comptoir , maar hun handel hier op

,

of liever hun ontzet tot voortzetting van
den zclven, was zoo {legt, dat zy toen

hun comptoir al verlaaten hadden.

Van meerder belang was hun handel

op de kuft van Choromandel, hoewel zy
jaarlyks maar een fchip 2 of 5 uit Dene-
marken kregen , 't geen nog wel fomtyds

een jaartje of twee mifte , en overgesla-

gen wierd.

Zy hebben hunne voornaam fte handel- Vooniv
plaats en vaftigheid tot Trangebaar al van melyk op

ouds her gehad , alwaar zy zedert 'tjaar Trange-

1618. de veiling Dansburg gebouwt, en^aar
'

die met 4 punten , 2 hooge en 2 lage
, bezitten?

voorzien hebben , van het welke een
Deenfch Edelman , Offe Godde van fome-
rup - Gaard , wel eer zeevoogt in Dene-
marken', de bouwheer was. Het legt

ontrent twee musquetfehooten van ftrand ,

in een effen land , of op een vlakte , op
een grond , die fteenagtig is , hoewel
van jen zandige landflreek omringt. Het
flot is vierkant , en van gebakken fteen

gebouwt, rondom het welke een drooge
gragt, die met palmTaden bezet is, loopt.

Men heeft in 't zelve ter regterhand , zoo
als men daar in komt , een vry groot huis ,

waar in de opperbeftierder van hunnen
handel in Indien woont , nevens welke
nog eenige andere fteene , hoewel kleine,

huizen ftonden , bezet van in de 30 be-
dienden, waar onder ly of 16 krygslie-

den waren.

Beweften deze vefting legt de ftadt

Trangebaar, die wel ruim van anderhalf

1000 , doch maar leeme en zeer flegte

huizen voorzien is, welkers ingezetenen

zy voor yder huis een ryksdaalder jaarlyks

,

voor hun vrydom en handel hier , aan hun
opperbeltierder doen betalen j hoewel
ook de Deenen uit kragt van zeker oud
traétaat gehouden waren jaarlyks aan de
vorft van Tansjouwer 2000 ryksdaalders

te geven.

Deze ftadt , die in 'tjaar 171 y . redelyk

volkryk was , is met een fterke muur
omringt , gelyk ook haare bolwerken van
gefchut en ammunitie (volgens opgave
der Deenen zelf) zeer wel voorzien. Men
heeft 'er 3 kerken > die der Deenen , Sion

,

die der Luterfche nieuw bekeerden ( ze-

dert 'tjaar 170^. tot 171 f.) Jerufalem ge-
naamt , en die der Roomfch Catholyken j
behalven nog een Mohhammedaanfchen
en vyf Pagoden of Heidenfche tempels.

Onder het territoir dezer ftadt behooren 1 f
burgten , of dorpen , van welke Borejaar
't grootfte , by na zoo volkryk als Tran-
gebaar , en van verfcheide Pagoden en
Mohhammedaanfche tempels voorzien is.

Tiliaar word het tweede genaamt, waar
naar toe men van Trangebaar op een
groote weg gaat , die met twee reijen

boomen beplant is, vol van veelerlei rqo-

de , witte en geele bloemen , die zy ge-

ftadig dragen. Behalven deze zyn 'er nog
verfcheide andere plaatzen , die ik , alzoo

haare naamen my niet te binnen komen,
overftap. Aan de zeekant heeft men daar

op
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op de tuflchenwydte van alle 6 of meer

mylen , tot 9 of 10 toe ,
geftadig of

een fort , of fledeken , of een dorp , van

Europcërs bewoont,

be. Zy hebben van tyd tot tyd hier ver-

teders fcheide opperbeftierders van hunnen han-

lefDee-Jei m Indien gehad.

De oudfte, die my voorkomt, is ge-

weeft de voornoemde bouwheer der

veiling, Gule Geelde, en daar ra. Roeland

Carpe, die 'tal eenige jaaren aan een ge-

weeft is, en 163 z. op Macaflar was , daar

zy toen ook een logie hadden.

Na dien tyd is'er zekere Barent Peffaart,

o?Pelfaart, geweeft, die (zoo Georg An-

driesz omftandig befchryft , en voor wiens

rekening wy dit verhaal laaten) voorge-

nomen had van Dansburg een tocht naar

Japan te doen , waar toe hy een groote

menigte rocchevellen , daar tot het man-

ken van cabinetten en comptoiren zeer

getrokken, vergadert en reeds ingefcheept

had , in hope van daar groote winlten op te

doen. Hy begaf zich dan op de reis, doch

,

by Malacca gekomen zynde , wilde hyde
gewoone vifitatie aldaar niet ondergaan

,

en belaftte den fchipper het maar te laten

doorftaan , en voorby te zeilen > doch hy

wiert agterhaalt, en eerft daar, en daav

na te Batavia , met zyn fchip opgebragt

,

'êfattinen vermits zy hem verdagt, en het daar

Mailha. voorhielden, dat hydoordeftraatPalim-

bang naar Batavia zogt te ftevenen , zoo

ftont men in beraad aldaar, om fchip en

goederen verbeurt te verklaaren ; doch

,

op zyn ernftig verzoek , wiert hy na

veel talmerycn ontflagen ; doch op deze

voorwaarde, dat hy naar Manilha , en de

Philippyniche eilanden , daar de Spaanjaar-

den 't gezag voerden, zeilen, en men hem
verfcheide waaren , daar zeer getrokken ,

:

medegeven , en verder van volk en leef*

togt ten zynen koften voorzien zoude.

Pel/aart nam deze voorwaarde , met ze-

keren geheimen lalt , daar het de Neder-

landers meeft om te doen was, aan, en

de alïpraak was , dat hy onder een Deén-

fche vlag (alzoo de Nederlanders toen

met de Spaanjaarden in oorlog waren)

dien tocht doen Zou.

Deze reukelooze daad van Pelfaart

wiert egter niet van alle , die op dit fchip

waren ,
goedgekeurt

, ja daar zyn 'er on-

der geweeft, die hem voor een openbaren

fchelm uiticholden , en niet meer met hem
vaaren wilden.

Pelfaart vertrok ondertuflehen met nog
ƒ0 Hollanders , die hem toegevoegt wier-

den , en met zoodanige waaren , als men
oordeelde daar beft gewilt te zyn. Na
dat hy te Manilha, de hooftftadt der Spaan-

jaarden op 't eiland Lucon , ten anker

gekomen , en by die natie gemerkt was

,

dat het een De enfeh fchip was , zoo wiert

hy zeer wel ontfangen , en hem veel eer

en vermaak aangedaan. Ook was zyn
t. D E E l.

geluk, dat hy zeer wel van alzynemedc-
genomene goederen afraakte > maar als

hy nu weer zeiiree lag j en na genomen af-

fcheid van denSpaanlchen opperbeftierder,

nog maar een anker te ligten , en al de
andere reeds binnen boord had , zoo be-

gaf hy zich in de chaloep naar ftrand,

voorgevende daar nog eens te willen vis-

fchen > hoewel het hem niet om de vifch ,

maar om 't peilen der gronden alleen , te

doen was. Dit wiert zoo behendig niet

gedaan , of de omzigtige Spaanjaards,

berigt dat 'er een lootlyn in dat vaartuig

was , en wel wetende dat die tot 't vis-

fchen niet te pas quam , kregen 'ér de
fnufafinde neus, voeren hem na, en
bragten hem als een verfpieder, door de
Hollanders uitgezonden , naar ftrand toe

,

en lieten hem , zonder eenige verdere
regtspleging , door een fcherpregter , door
hen daar toe medegenomen , maar op
't ftrand de kop afilaan , en 't zelve ontrent
de plaats , daar hy vilTchen wilde , op een
ftaak zetten > verklaarden, het fchip, en
de goederen verbeurt , en hielden al de
Deenen , tot dat zy hun losgeld betaalden

5

als vrye gevangenen, maar al de Hollan-
ders floegen zy in de keten , en verwe-
zen hen tot allerlei ilaafagtige dienften.

Al deze ongelukken quamen Pelfaart,
en al de anderen , over , door een Mala-
baarfchen jongen , dien hy 's avonds te

vooren over het breken van een glas elen-

dig geflagen , en die zich , over boord
fpringende, naar land begeven, zyn gantfeh
voornemen aan de Spaanjaards ontdekt,
en zich dus aan hem gewroken had ; over
al het welke de gevangene Deenen naar
Dansburg omftandig berigt overzonden.
Deze Pelfaart komt my in 't jaar 1645*.

den 8 fte" Mey, als een contract van ze-*

keren handel met ons makende, voor.

Ontrent 't jaar 1646. niet lang na dat

Pelfaart zyn hoofd dus met viflehen ver-
loren had , wiert Willem Layal, een Deen
van Elzeneur, met het fchip Chriltiaans-

haven , uit Denemarken gezonden , om
als oppergebieder der Deenfche Natie tot
Trangebaar in zyn plaats te volgen.

Hy had de dood van Pelfaart op zyn
reizé , eer hy te Dansburg quam , al ver-

ftaan ; doch als hy daar aan , en verder te

land
,
gekomen was , wilden de Deenen

,

die met twee Pfarheeren in de vefting wa-
ren , hem daar niet inlaaten , maar haalden
de brug voor hem op , en zeiden , hem
niet te zullen erkennen , voor dat zy zyne
brieven van geloof eerft gezien hadden j

voor reden gevende, dat hy te voren in

den dienft der Hollanders geweeft , en
hen niet bekent was , dat hy van den ko-

ning van Denemarken, om dat ampt te

bekleeden , daar zou gezonden , ja dat

het dwaasheid zou zyn, hem hier in op
zyn bloot zesgen te gelooven.

T Lc.yal
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Layal, zyn oppergezag hier door ge-

kreukt agtende , dat ny de papieren , tot

beveiliging van 't zelve , aan zyne minde-

ren, en bedienden , zou moeten vertoonen

,

vond goed de veiling te belegeren , en te

befchieten , waar door de belegerden na

eenige dagen twee uit den hunnen aan

Layal zonden , met verzoek van zyne ge-

loofsbrieven te zien , die de zelve na be-

hooren gevonden , en berigt daar af ge-

geven hebbende , zoo wiert hy op deze

voorwaarde binnen gelaatenj dat hy aan

alles , 't geen by hen alleen voorzigtig-

heidshalven gedaan was, niet gedenken,

neg dit aan hen wreeken zoude j hoewel

hy dit zoo net na de letter niet nageko-

men , maar zyn tyd , om dit onder een

anderen naam aan de voornaamlle aanzet-

ters betaalt te zetten , zeer wel waarge-

nomen heeft. Onder dezen Layal heeft

de Deenfche Maatfchappy ook niet veel

voorfpoed , maar 't ongeluk gehad van

'tfchip Chrifliaanfchhaven , en de goude

Zon , 't geen op de t'huisreize in Enge-
land door llorm binnen gedreven , en prys

verklaart wiert, te verliezen.

Na Layal meene ik , dat daar Paul

Hanszen het oppergezag gevoert heeft,

die 't jaar i6ff. daar geltorven, en alzoo

daar toen geen andere Deenen van aan-

zien waren , voor eerft door eenen kon-

ilapel, Heskel Andrieszen, onderde naam
van fleutelbewaarder , vervangen is j die

dat bewind, hoe zeer hyzich ookinden
drank verliep , met zyn gaauw Miflys

wyf tot in 't jaar 1669. nog al vry wel
waarnam ; hoewel hun handel daar in

de voorgaande tyd van weinig belang

was ; op welke tyd dan , na lang wagten
( al menigmaal van de Hollanders met 14
of if foldaten tot verdediging van hunne
veiling onderlleund zynde) 'tfchipFero

met 60 of 70 mannen uit Denemarken
daar ten anker quam , om de vervallene

zaaken , zoo men voorgaf , en die het

ook wel vereifchten , te herilellenj maar
meelt ,

gelyk namaals bleek , om op de

Moorfche, fchepen in Bengale , wegens
een oude fchuld , die zy daar meenden te

zoeken, te gaan rooven.

Toen Heskel 't bellier overnam van Paul
Hanszen , waren 'er nog maar 10 of zo
ryksdaalders by kas ; maar zy quamen wel
haall weer wat op de been , na dat zy

,

met hulp van 'tfchip de Fredericus , een
Moorfch fcheepje van Melek Bek geno-
men, en alles voor prys verklaart hadden.

Na hem quam Hendrik Eggers , die door
Magnusjacobfz (als Commillaris gezonden)
vervangen wierd , op weiken Sicwwert

Adelaar , en na hem Axel Joel , na die

weer Wolfert Henrik van Carley (die in

't jaar 1686. ook als Commillaris daar
quam) gevolgt is.

Zy hadden veel moeite aangewend by

den koning van Golconda, om door groote Hun
gefchenken een koninklyk bevel, om in verder

die fladt te mogen handelen , van dien?anl
j8,en

vorll te bekomen, 't geen hy, op de me- opandére
nigvuldige verzoeken , hen in 'tjaar 1 678. plaataen

door toedoen van eenen hoofdman Wtlk'™ In-

kens
(
die te voren in dienll der Hollan- '

ders , en nu haar hoofd was) eindelyk

wel toellont , doch naderhand door de
oorlogsgevallen , en den ondergang van
dien vorll , van weinig vrugt voor hen
geweelt is. Te Viziagatam , een dorp
1 z mylen van Bimilipatam , hebben zy ook
een huis , en op Mazulipatam hebben zy
een groote logie niet verre van 't huis der
Franfchen , en ook daar hunne hoofden
gehad , van welke de laatlle eene Wilken
tPïggers geweell is , die, naar Batavia ver-
trokken zynde , op Trangebaar niet weer
verlchynen dorllj vervangen zynde door
een gemeen foldaat, die in 't jaar 168 f.
door hunnen Commillaris van Bengale eo
Mazulipatam geligt , en na welken aldaar

geen ander gevolgt is , om dat hunne zaa-

ken op deze gantfche kuil zedert ettelyke

jaaren zeer flegt begonnen te loopen , om
niet te fpreken van de ontmoetingen , die

zy met den korzeligen vorll ofNaykvan
Tansjouwer gehad hebben , die zich niet

ontzag hunne gevolmagtigden , fchoon
zy al een fraai gefchenk mede bragten

,

te arrefteeren.

Zy plagten ook tot in 'tjaar 1683. toe
een logie op Bantam (daar hen de han-
del en langer verblyf zedert ontzegt is

)

en ook een diergelyke in Bengale te heb-
ben, en ontrent 't jaar 1669. ook nu en
dan op Malacca , en meer andere plaat-

zen , te vaaren j maar dit alles heeft zeer

weinig konnen befchieten, ten ware zy,
zomtyds op dezen of genen vorll zyn Iche-

pen , onder 't een of 'c ander voorgeven

,

roovende , de gaten weer voor een tyd
willen te Hoppen -, waar van zy niet lang
voor 't jaar 1691. (zoo ons uit de tydin-

gen toen bleek) nog een klaare preuve,
met 't nemen van een Perfiaanfch fchip

onder een Hollandfche vlag, gaven, waar
over een Perfiaanfch gezant in 't jaar 1691.
eerll by haar Hoog Mog: klagen , en ver-

goeding van de Deenen eilïchen quam,
verzoekende, dat haar Hoog Mog: hem
tranfport naar Denemarken geliefden te

bezorgen , gelyk hy in December daar

ook aangeland is , en zyne klagte daar over
aan dien koning gedaan heeft, zonder dat
ik verder wete, hoe hy by dien vorll ge-

varen is.

Zy fchynen ook eenige vaart op
Atsjien nog ontrent 't jaar 1696. gehad
te hebben -, doch 't is van weinig belang

geweell.

Het laatlle fchip van hen voer ( zoo ik

meene) in 'tjaar 17 17. naar Oollindiën,

genaamt Salvator Mandi , en gevoert door
capi-r
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capitein Robbert Davidfz Fay, na 't welke

ik van geen anderen derwaarts vertrokken

iets in eenige jaaren vernomen heb.

Ditis 'tvoornaamfte, 't gene ik van de

vaart, handel, en verdere ondernemingen

derDéeneri op Ooitindiën kan berichten

,

niet anders hier by voegende , als dat zy

nu en dan nog een enkel fchip daar heen

zenden, 't geen de moeite, nog de on-

koften., -op zoo een langdurige reize en

fwaare uitreeding vallende (hoewel zy

het zoo breed niet aanleggen) nietweer-

dig is. Hoewel hun koning zedert 't jaar

170 f. en in de volgende jaaren , meer werk
van déze Oofterfche reizen, voor al met

een nieuwe betrekking tot voortplanting

van het Luterfch Geloof, fchynt gemaakt

te hebben , indien hun berigten daar over

van tyd tot tyd naar Denemarken , en naar

Londen gedaan , waar zyn. . In dit zelve

jaar wierden de Deenen door den vorft

vanTansjouwer, diezigin eengroote en

flerkeftadt, ontrent öo mylen van Trange-

bar gelegen, onthoud, p maanden lang

,

met 40000 man belegert, welken zy ook
niet bewegen konden van daar op te bre-

ken , voor dat zy zekere fomme gelds,

en meer andere zaaken , die hy van hen

vorderde, aan hem betaalt en toegeftaan

hadden.

Het is egter zeker, dat fchoon zy by
de Engelfchen, nog Franfchen, 'tzy in

getal van fchepen , die zy uitzenden j 'tzy

in opzigt van de voordeden , in verre na

niet haaien konnen , zy egter weerdig

zy": om onder de zeehelden s die dien

grooten oceaan bezeilen, en Ooilindiën

bezoeken dorften, getelt, en dierhalven

egter verre boven alle de Ouden , die daar

zeer veel zonder eenigen grond van opga-

ven, verheven te worden, om dat alles,

't geen zy ons daar van by hunne tochten

aan de hand gedaan hebben , waar bevon-
den , en nog hedensdaags aan yder , die

het maar luit na te vorichen , klaar aan

te wyzen is , op wat kuiten en fteden

van Indien zy gevaaren, en waai- zy zich

aldaar nedergezet hebben ; 't geen van
geen der tochten , by de Ouden der-

waarts ondernomen (gelyk wy bevorens

aanwezen) kan getoont worden,

vaart Wat nu de Spaanjaards , ofCaftiljaanen

rSpaan- aangaat, die hebben wel mede , en vry
rds op vroege Indien bevaaren, maar dit is wel

Jnvan meerV ten tyde van Philips II. na dat hy

;inig Portugal in 't jaar If8i. aan zyn kroon
l' ang. gehecht had , gefchied , ontrent welke

tyd eenige fchepen der Caftiliaanen iri de
Moluccos gekomen zyn. Ook hebben
de Spaanjaarden (gelyk wy onder Terna-
te, en elders, reeds aanwezen) niet alleen

verfcheide plaatzen in de Moluccos beze-
ten , maar hebben nu nog veel eilanden

benoorden de zelve , die tot hunne kroon
behooren.

De meefle , of wel de voornaam fte der uitgeno-

Philippines ftaan onder hen. Deze eilan- men op

den hebben verfcheide naamen by ver-^
e

.

Phi'

fcheide volkeren. Wy , en meer andere ,
'ppine

noemen die Ladrones , ofdieven-eilanden

,

om dat de ingezetenen der zelve zeer be-

hendige en geborene gaauwdieven zynj
hoewel zommige die van de Philippines

nog onderfcheiden ; de zelve wat Oofte-

lyker ftellende. De Inlanders geven haar

de naam van eilanden van Lugon , om
dat het grootfte zoo genaamt word , be-

halven dat ook zommige die naam aan

de hoofdftadt ( 't zy met 't zy zonder
grond) geven.

DePortugeezen noemen die Las Manil-
bas , na de ware hoofdftadt van 't grootite 5
en by de Spaanjaards zyn zy met den naam
der Philippines bekent , om dat zy onder
de regeering van koning Philips II. meelt
ontdekt, en verovert zyn.

Zy leggen in de Orientaalfche zee , of
wel in de Archipelago di St. Lazaro , en
hebben Formofa , China, en Japan tegen
'tN. De Moluccos in 't Z. En Coetsjin*,

China , Ziam en Indien verder in 't W*
En in 't O. den grooten oceaan , en on-
telbaar veel eilanden in den Archipelagus

naar de kant van Nova Hifpania , en naar

Aquapulco. Zy leggen tufichen den Eve-
naar, en deKreeftszonnekeerkring, van
de f

de tot de ip of 2.oite graad N. breedte,

en van de 1 ff
fte tot de i70ftc graad lengte

,

zoo dat zy wel if of 16 graaden in de
lengte beflaan.

Ferdinand Magellanes (gelyk wy bevo-.Wanneer

rens gezegt hebben) heeft die in 't jaar
diedoor

17 ip. eerit ontdekt, en, zoo zommige^ ont>

willen, op Matan , of, zoo andere meenen

,

op Lucon , zyn leven gelaten. Het is

zeker , dat hy tegen den koning van Matan
floeg, door des zelfs volk doodelyk ge-

quetft wiert , en zoo aan zyn einde ge-

raakt is.

Na dezen tyd heeft men geen nieuwe
ondernemingen der Spanjaarden op die

eilanden vernomen , dan dat in 'tjaar 1 f68.

Don Louis de Velasco , onderkoning van
Mexico , eenen TAdelantado Michiel de

Legaspe daar heen zond , die zich toen ook
meefter van 'teiland Zebu , en in 't jaar

1570. ook van 't eiland Lugon gemaakt
heeft.

Eenige jaaren daar na is de ridder En door

Frangois Drake , enirt 'tjaar 15-87. ThomasV^1*^
Candiib, gelyk ook in 't jaar 1600. 0//- zvn .

vier van Noord, en Joris van Spilbergen in

't jaar iöió". te Capul en voor Manilha
geweeft. Wat zy daar verricht hebben,
kan men in hunne reizen zien.

Hoe veel deze eilanden in getal zyn, 't Getal

daar over is men 't niet eens. Zommige

^

er ze^re>

onder de Spanjaarden ftellen , dat'er 1 100,

en andere dat'er ongelyk meer zyn.

Argenzola begroot het getal op nooo , dat

T % vry
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vry wat te hoog fchynt opgegeven te

zyn. Altoos men weet tot nog toe het

nette getal niet ; maar wel , dat 'er 1 3 of

14 groote, en 18 of 20 kleine en meer,

met hunne naamen bekent zyn.

Kaart 'er
Wy zullen die meeft niet alleen net

van. befchryven , maar vertoonen die ook op

No. I. in een zeer fraaje kaart. Zy ftrek-

ken zich tot aan America wel 100 mylen

verre , en zoo al mede ten Zuiden , ten

Wetten, en ten Noorden uit. TufTchen

de 40 en yo in getal zyn 'er van tyd tot

tyd onder' den koning van Spaanjen ge-

raakt , zonder dat men den netten tyd wan-

neer aanwyzen kan.

De groote zyn Lucon ofLuconia, Min-

dora , Masbatta , Tandaja , Panay , Neges

,

Celo , Leta , Abuyo , Limahan , Paragoa

,

Mindanao, St.Jan, en Tagima genaamt.

De naamen der mindere eilanden zyn

Manenduc , Borias , Lymbale , Tigoero

,

Tgan, Table , Capul , Bankingle , Limbo-
nas,Doy,Dogeye, Mayo,Coyo, Cox eilan-

den , Mauritius , Ilhas Forcados , Bagimo-
nokkan , Maraca , en meer anderen , ons

meelt onbekent.

Het grootfte van allen,en wel het Noor-
delykfte (weinig kleinen uitgezondert) is

'teiland Lucon, dat van anderen Luco-
nia , en ook wel nieuw Caftilien

,
ge-

naamt word. Het legt in 't N. op de N.
breedte van tuiTchen de 19 en 20 , in 't Z.

op 14, en op de lengte van ióograaden,

zynde by ruige giffing iyo mylen lang,

en in 't N. (daar 'top zyn breedfte is)

ruim 20 mylen breed, dat allenskens van

den i6den graad al naar 't Z. toe begint

af te nemen , van waai-

dit eiland ( dat in

zyn omtrek ontrent 340 mylen beflaat)

zich van 't W. naar 't O. met een onge-

lyke breedte , eerft van 20. en daar na
En die van vcej mincjer mylen, draait , hoewel

het '^ynenO. hoek weer naai
-

't Z. keert,

zynde op zommige plaatzen daar if, 10,

en ook maar f mylen breed.

In de 20 mylen benoorden dit eiland

doen zich cerft f. en dan nog 3 kleine,

en verder meeft onbekende eilandekens op

,

die ontrent f mylen van 't eiland Formofa
leggen. TufTchen deze , en den N.
hoek van 't eiland Lucon, ziet men eerft

nog 7 zulke eilandjens ontrent 3 of 4
mylen Zuidelyker , en dan nog 2 of 3 my-
len Zxiidelykcr zich nog 8 tot digt by dien

N. hoek vertoonen, van welke 'teerfte

Heemskerk genaamt word , zynde de ver-

dere maar dorre klippen. Doch wat
Zuidelyker heeft men 't eiland Wezel , dat

wat grooter, en diens Z. O. zyde Cabo di

Cabo genaamt is. Ten N. W. van Wezel
legt 't Hoog eilandje , wat Z. Weftelyker
Luipaarts eiland , wat Z. Ooftelyker Ba-
bie.mes met 2 kleine eilandjens in 'tW.
Om nu dit groot eiland volgens de kaart,

die wy daar van vertoonen , te befchryven

,

•ven

zoo maken wy van den N. kant een be-
gin, dit daarom te meer ondernemende,
om dat 'er van dit eiland zeer weinig door
anderen gezegt, en dierhalven alles nieuw

,

en nog onbekent is.

In 't N. ziet men een zeer dikken hoek

,

die aan de Ooftkant een weinig naar 't O.
draait , alwaar die Cabo del Engano genaamt Lu^on.

word, en op 19 graaden N. breedte ge-
legen is

,
gelyk men dat ook van yder

plaats vervolgens in deze kaart ftet zien

kan, waarom wy dat geduurig niet her-
halen zullen. In 'tW. N. W. puilt de
zelve hoek met eenige dikte uit , welke
hoek daar den naam van Cabo Bajadóor
draagt. Even benoorden Cabo del En-
gano is ook nog een eilandeken I. de Cabo
genaamt , en rondom die hoek vertoonen
zich nog 4 of f anderen, die zeer klein

zyn , en my maar klippen toefchynen te

wezen.

Wat diepte van water men tufTchen
Cabo del Engano en Cabo Bajadóor, als

ook tufTchen die eilandekens heeft , ziet

men zeer net in deze kaart, zoo van die,

als ook van meer andere plaatzen , aan-
gewezen.

TufTchen deze twee kaapen heeft men
twee rivieikens , de eene pas Beooften
Cabo Bajadóor , en de andere , Rio Cagian
genaamt

, 4 of f mylen Ooftelyker leg-

gende.

Langs de Weftkant nu van Cabo Baja-

dóor afgaande, ontmoet men ontrent 14
of 1 f mylen 'er van, een plaats Bigem ge-
naamt, pas Beweften welke de 3 kleine

eilandekens I. Locos leggen. Eenmyl of
twee Zuidelyker , dan Bigem, heeft men
een riviertje , dan een uitftekende hoek

,

en dan weer een riviertje , waar voor zich

ook twee eilandekens I. Locos vertoonen.

10 of 11 mylen Zuiderlyker ontmoet men
weer een riviertje , en nog y mylen Zui-

delyker komt men aan Muiilërsbaai , die

wel 10 of 12 mylen diep, en 4 of f mylen
breed is, zich meeft van 't N. W. naar

't Z. O. ftrekkende , en wanneer men die

ontrent iomyleningeloopen is, ontmoet
men een plaats, Pangifina genaamt.

In den mond dezer baai vertoonen zich

in 't W. ontrent een hoek , die 't land

daar maakt, 6 kleine eilandekens , die wel

f of 6 mylen verre , al naar 't Zuiden

,

vervolgens geftrekt leggen , tufTchen wel-

kers uiterfte, en nog een lang fmal eiland

,

dat nog al dieper de baai in legt , en by
Pangifina begint, een klein rifje is. En
bydat lang eiland is nog een kleiner, dat

W. Z. W. van 't zelve legt. Voor aan

in deze baai, naar de Weftkant, maakt
hier 't land een fiaaien breeden hoek van f
of 6* mylen breedt , die wel iy mylen lang

is , en die in 'tN. weer een kleine baai

heeft , die 2 of 3 mylen Z. en N. diep , en

wel 2 mylen breed is. Deze heeft twee
fmalle
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fmalle hoeken, een in 't O. en eenin 't "Wï,

die Cabo Bolimauw genaamt wort.

Langs dien Wefthcek Zuid aangaande

ontmoet men
,

pas Bezuiden den zelven

,

een riviertje , waar voor een kleine droogte

is
, gelyk men men 'er eenige mylen ver-

volgens langs ftrand meer zulke, en hier

en daar een klein inhammetje vind j doch

10 of 1 2 mylen Bezuiden den N. W. hoek
heeft men weer een fraaje diepe baai , die

wel f mylen N. O. en Z. W. zich in de

lengte , en ontrent half zoo verre in de

breedte, doch in de mond zich vry wy-
der uitftrekt. Deze is vol reeven , die

ach ook eenige mylen daar buiten ver-

toonen , en waai* op ook 6 eilandekens in

dien omtrek , eenige pas in den mond , en

3 daar buiten , te voorfchyn komen , doch
de 2grootfte leggen buiten , en 'tZuide-

lykfte van die drie. Hier maakt het land

naar 't W. ook een ftompen hoek , die wel

4 of f mylen lang, en ontrent half zoo
breed is, ftrekkende meen: Z. W.

In 'tdiepfte dezer baai , wat naar de

W. kant, alwaar die dikke hoek van bin-

nen begint, is ook een riviertje, en aan

de Ooftkant der zelve baai , 6 of 7 mylen
Bezuiden dit riviertje, is 'er nog een, Be-
weften welke zich 2 van de voornoemde
6 eilandekens , duos hermanos , ofde twee
gebroeders genaamt, opdoen.

Van daar nog 6 mylen Zuidelyker (daar

ook 't land wat 't O. in draait) heeft men
nog een rivier, voor welke 3 eilandekens,

de zandige eilanden genaamt , leggen. En
nog 6 mylen Zuidelyker is nog een rivier

,

alwaar de wal een klein hoekje naar 't W.
maakt , van welke tot aan de rivier by de
duos hermanos een doorgaande rif langs de

wal is, welkers diepte
,
gelyk ook der ande-

ren, men in de kaart aangewezen ziet.

Even buiten dezen kleinen hoek heeft

men weer een rivier ; en een weinig Be-
zuiden die rivier , daar 't land allenskens

indraait , een dikker hoek , Harshoek ge-

naamt , voor welken een , en wat Weftely-
ker nog 3 eilandekens , Witters en Harten
eilanden, leggen.

Twee ofdrie mylen verder , ofeven Be-
weften Harshoek , doet zich een kleine'

baai (Hartenbaai) op, meeft Ü. enW.
geilrekt, alwaar de wal een kleinen fmalle

hoek, die naar 't W. fchiet , en waar voor
een eilandje legt, maakt, even buiten de

welke zich weer een andere kleine baai

(Ambons baai) vertoont, die meefr. W.
Z. W. en O. N. O. ftrekt. Deze is

ontrent 2 mylen breed , en nog eens zoo
lang. Binnen in de zelve , vlak in ': mid-
den , dicht aan de wal , is een eilandje

,

en in de mond ziet men 'er nog 2 leggen.

Een myl 2 of 3 Zuidelyker , daar de wal
nog al meer naar 't O. draait , is een kleine

inham , van waar de wal , na een korte

poos, nog al meer naar 'tO.inwykt, en

daar zich een klein riviertje in een klein

baaitje vertoont, voor welkers O. hoek
men 't eiland Mirabella , en nog twee an-
deren , heeft. Even Beooften dien hoek
is weer een riviertje , en daar ontrent een
plaats Linbing genaamt. En dan maakt
het land daar de groote baai van Manilha,
die wy, na dat wy dit ganfch eiland af-

gehandelt zullen hebben , genegen zyn
volgens een byzondere kaait , en nog een
byzondere teekening van die ftadt , te be-
fchryven.

Verder O. op ontmoet men eerft. een
rivier , en dan de plaats Papanga, daar
't land weer een dikken hoek , die meeft
Z. aan loopt , maakt , en daar men dan
by de rivier Papanca komt, waar aan de
ftadt Manilha legt. Deze rivier komt
uit het groot meir van Vay, in 't welke
zich 3 rivieren , een in 't N. , een in 't N.
O., en een in 't O. gelegen, ontlaftenj
en v/aar ontrent zich een eilandje pas
buiten de wal vertoont.

Bezuiden Manilhas rivier doet zich deze
ftadt , en de vefting Cabita (die wy nu om
de voornoemde reden voorby gaan) op , en
dan verder Z. ten O. aangaande, ontmoet
men eerft een der 3 voornoemde kleine ei-

landekens in den mond der baai, en 2 mylen
verder Toledo, en een weinig verder Lion

_,

aan een klein riviertje, Beweflen welke
plaats 1 of 2 myl een eilandje , met de
naam van I.'Fortuin bekend , zig vertoont.
Van die rivier Z. aan maakt het land een
hoek, die in 't N. redelyk dik, en wel
2 of 3 myl breed, doch in 'tZ.fmal, en
aan de Weftkant wel 4 of f mylen lang is.

Hier van daan , ofvan die hoeks Z. deel

,

draait de wal door 't N. naar 'tO.vertoo-
nende daar een fraaje baai, die wel 2 of
3 mylen diep , en wat fmaller is , in de
welke men eerft , een myl 'er in, een klei-

nen inham, daneenfmal hoekje, dan een
riviertje, en een weinig verder , wel 3
mylen van de Z. hoek naar 't O. aangaan-
de , weer een ander riviertje , en pas Be-
ooften de zelve, een plaats, Bolian ge-
naamt, ontmoet.

Bezuiden de voornoemde Z. hoek ziet

men ook het klein eilandje, St.Jago, van
waar Ooft aangaande men een groote
ftraat tuffchen dit eiland , en Mindora,
heeft , de ftraat van Mindora genaamt,
deze is wel if of 16 mylen O. en W.
lang , en f of 6 mylen Z. en N. breed j

doch in 't O. wat fmaller dan in 't W.
Wanneer men de zelve y mylen inge-

loopen is, ontmoet men I. Cafl'er (en nog
een klein eilandje Beooften 't zelve) ontrent

ij myl van de hoek van Bolian, en wat
droogten Beooften en Beweften 't zelve

,

Beooften welken hoek , die redelyk dik

uitpuilende, en ontrent 2 mylen breed is,

men een rivier heeft, daarBatanga legt,

en alwaar 't land weer zoo een dik uit-

T 5 pui-
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puilenden hoek maakt, Beooften welken

zich weer de rivier Rio Lobos vertoont

,

Bezuiden welke men 3 of 4 eilandjens,

I. Vierde ( dat is de groene eilanden ) of

SureaPilotos genaamt, verneemt. Drie

van déze, die de kleinfte zyn, en zich

N. O. en Z. W. ontrent 1 myl van mal-

kanderen in een regte lyn uitftrekken,

leggen op een rif , dat aan wederzyden

met het Z. Weftelykft eindigt > doch zich

daar niet buiten, otBeweften, vertoont.

Als men nu 4 mylen Ooftelyker ( daal-

de wal wat infchiet , en dan weer O. loopt)

aangaat, zoo heeft men weer een rivier,

en 1 of 2 mylen verder een fmalle O. hoek

,

Benoorden de welke zich eengroote baai

,

die wel y of 6 mylen breed en lang is

,

opdoet, die meelt in 't rond van 't W.
naar 't O. loopt , en waar in zich , N. O.

en Z. W. aan geltrekt leggende , 6 droog-

tens , 3 en 3 , zoo lyn regt naaft malkan-

deren , ontrent 2 mylen van de wal opdoen.

Ook ftrekt zich van dien O. hoek , waar

op een plaats, Galbang genaamt , legt,

een klein fmal rifje , ontrent 1 myl vlak

naar 'tN. uit.

Twee mylen van Galbang , die baai , N.
W. aan, in, heeft men een riviertje, van

waar de wal door 'tN. naar 't O. draait,

en daar men 4 mylen van de zelve Gam-
bang ontmoet , waar na de wal 3 of 4
mylen verder met een fcherpen hoek naar

't Z. O. uitloopt , daar zy dan weer een

diep baaiken maakt , dat voor 'aan zeer

fmal , en 1 myl verder als een zee is , in

't midden van welke men Eeljavas leggen

heeft.

Van den O. hoek dezer baai loopt het

landZ. O. wel 8 of 10 mylen verre, daar

de wal een vlakke inbogt van 3 of 4 mylen

maakt, en Bezuiden welkers begin men
ontrent 3 mylen buiten de wal 't eiland

Marenduc heeft. Van daar dan weerZ.

O. wel y of 6 mylen aangaande , loopt

het land met een fmalle hoek , Punto de

Lamo genaamt , en die wel y mylen lang

,

en ontrent half zoo breed is , uit , welke

hoek regt tegen over het eiland Tgan legt

,

dat zich ZO. en N. W. daar uitgeftrekt

,

vertoont. Even Beooften dezen hoek ziet

men een klein eilandje , en dan doet zich

daar een diepe breede doch zeer fcherp

inloopende baai op , die naar 't N. W.
wel 10 of 12 mylen infchiet, zyndevoor
aan wel y of 6 mylen , en agter aan , daar

zich qpk een riviertje vertoont ,
pas 1 of

2 mylen wyd. Van deze rivier wel ftyf

30 mylen verre loopt de wal eerft ly my-
len Z. O., endaar na O., in 't begin van

welke laatfte ftreek lands men Gimarinis

,

hoofdplaats van een landvoogdy van dien

naam , ontmoet , Bezuiden 't welke 3 of

4 mylen zich 't eiland Borias vertoont.

Ten einde van die ftreek lands , zich O.
(trekkende , is een riviertje , en 1 of 2

mylen verder , daar de wal wat naar 't Z'
O. draaid , weer een ander , tuflehen

welke rivieren 't land een dikken hoek van
2 of 3 mylen maakt , en wat verder,

daar weer een riviertje is , nog eenfmallen ,

f mylen Beweften welke zich 't eiland

Tigoero met zyn N. hoek vertoont. Voor
deze laatfte rivier , pas Beooften dien fmal-

len hoek , heeft men een klein eilandje

even buiten de wal in 't Z. O. met een
rif wel van 2 of 3 mylen in 't rond , en
dan ontmoet men,een weinig Beooften den
kleinen hoek , die 't land daar even Be-
ooften die rivier maakt , een baai , die wel

f of 6 mylen diep , en ontrent 2 mylen
breed is , in welke voor aan in de mond ,

en zoo vervolgens na binnen , 6 of 7
kleine eilandekens,waar van zig 't grootfte

voor aan vertoont , leggen. Ook ziet men
agter in de zelve eenige droogte , en ook
eenige kleine inhammekens, en 3 rivier-

kens aan de Ooftzyde der zelve , in 't mid-
den 2 digt by een , en de derde wat Zui-
delyker, by welke 't land dan ook 3 ma-
tige hoekjens maakt, alwaar dan de wal
vandeZuidelykfte hoek j* mylen na 'tZ.

Z. O. , daar dan een zeer klein inbogtje

is , fchiet , alwaar zich dan een dikker
hoek van 2 mylen breed in 't Z. O. , waar
op Bollofan legt , vertoont , en daar ook
de ftraat van Manilha , die van daar in

't O. tot den hoek St. Jago in 't W. wel
óo of 70 mylen lang is, begint.

Pas buiten den voornoemden hoek , daar

weer een rivier, en voor welke, Beweften
de zelve , een kleine droogte is , ontmoet
men in 'tZ. O. 't eilandje Bankingle, en
wat N. Ooftelyker 't eiland Gapul. Ten
Z. O. van deze rivier fchiet de wal na
't N. O. , makende daar weer een fmallen

hoek, die zich na 'tZ. ten O. uitftrekt.

Vandaar loopt de wal wel 8 of 10 mylen
N. N. O. aan , makende daar een korten
dikken hoek van 1 of 2 mylen

, pas Be-
zuiden welke men een kleinen vlakken
inbogt ziet. Benoorden dezen hoek doet
zich een fraaje baai op , die 4 of f mylen
O. en W. diep , en ontrent 2 of z'2 my-
len Z. en N. , hoewel zy in de mond nog
ruim zoo breed is. Deze word Albay

,

en ookwelBajade laBaya genaamt, Be-
weften de welke 4 of f mylen landwaard

in, Caffigoeraug legt, Benoorden welke
plaats zich een binnenwater of meir , O.
en W. wel van y mylen ruim in de leng-

te , en 3 in de breedte , opdoet. Be-

noorden Baja de la Baya vertoont zich.

een fmalle hoek , die zich vlak na 't O.
wel 4 of y mylen verre uitftrekt , en Punto

Cageers genaamt word. Van dezen hoek
loopt het land weder na 't N. W. in,

met een flaauwe inbuiging van de zelve

wel y of 6 mylen verre , en maakt nog

3 of 4 mylen N. Weftelyker een dikken

doorgaanden O. hoek , waar op Carmoan ,

en
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en tegen over welke in 't O. 2 mylen bui-

ten de wal het eiland Bagimonockan legt,

pas Beweften 't welke zich 3 eilandekens,

Z. en N. ftrekkende, i of 2 mylen van

de wal opdoen ,
gelyk men 3 of 4 mylen

Noordelyker nog 6 eilandekens in 't rond

op een rif , en aan weer zyden in 't Z.

en N. nog een byzonder rif hebbende, en

Beweften de zelve 2 of 3 mylen nog 3 an-

deren ontmoet , van den voornoemden

hoek, waar opCarmoan legt, ontrent 4
off mylen gelegen , en ontrent welke

laatfte zich pas Benoorden dien hoek , zoo

als hy na 'tN.W. wat draait, zich eerft

nog 2 , en daar na nog 4 eilandens, de

3 vlak voor een rivier, en meelt Z. enN.
geftrekt , vertoonen. Alle deze eilande-

kens worden de verdrietige eilanden ge-

naamt.

Van den voornoemden hoek nu loopt

men meelt W. aan , daar zich de voor-

noemde rivier 1 myl Beweften de zelve

opdoet. En Beweften die rivier loopt het

land met eenige kleine uitpuilingen , en

kleine inbogten , ontrent 8 myien verre

meeft Weft aan , alwaar men ontrent 3

mylen Beweften die rivier, 1 myl van de

wal , 4 eilandjens meeft O. en W. doch

de laatfte wel zoo Zuidelyk geftrekt , 1

myl van malkanderen leggen ziet, die met

een klein rifje , dat zich N. ten O. van de

3 0oftelykfte, 1 myl ven-e buiten dezel-

ve, vertoont, bezet zyn.

Benoorden de 2 Weftelykfte doen zich

nog 4 kleine eilandjes digt by een, doch

2 wel zoo Noordetyk , op.

Ten einde die ftreek van 8 mylen op

't eiland Lucon vertoont zich een klein

hoekje , en"dan een rivier , aan welke

Taniban legt. Hier fchiet de wal weer

met een dikken hoek , die wel 3 of 4 my-
len lang , en wel f mylen breed is , na

'tN. uit, in 't midden van welken hoek

men een riviertje , endaar by Plaffan ziet j

ook ziet men pas Beweften de rivier een

klein eilandje, Beweften den Wefthoek
der zelve , alwaar men dan weer een baai

,

die wel 4 of y mylen N. en Z. diep , en

wel 2 of 3 mylen breed is , verneemt >

ontrent welkers mond aan de Ooftzyde 2

en aan de Weftzyde. 3 , en wat Weftely-

ker nog 2 wat grooter eilandekens na 't W.
geftrekt leggen. Binnen in 't diepfte der

baai , regt m 't midden , is een fraaje ri-

vier, die 3 mylen landwaart in naar 'tZ.

toe door 2 andere rivieren , die zich daar

vereenigen , verfterkt word , van welke
de eene, van 'tZ. O. komende, Naga,
en de andere, van'tZ. W.alftroomende,
Limgana genaamt word.
Even Beweften den Wefthoek der voor-

noemde baai, voor welke die eilandekens

leggen , heeft men Canimo , van Waar de

wal W- N. W. aan een breeden hoek van

3 of 4 mylen maakt, die met een klein

puntje in 't W. , doch na 't N. geftrekt

,

uitfteekt, van welk puntje een klein rifje

1 myl of 2 in 't rond loopt , waar op ook
een klein eilandje legt, hoedanig nog een
men in het klein baaitje , dat daar aan
volgt, even binnen des zelfs mond leggen

ziet , daar zich ook China Manocha aan

een rivier , aan de Ooftkant dezer baai,

vertoont. Een weinig Weftelyker is nog
een rivier , waar ontrent Indang wat die-

per in 't land legt, en 1 myl verder nog
een rivier , tuflehen welke beide 4 of j*

mylen landwaart in zich Laboo
, gelyk

zich'i of 2 mylen Beweften de laatfte ri«

vier (daar de wal met een dikken hoek
van 2 mylen na 'tN. en 'tN. W. weer
wat uitloopt) Bocal opdoet.

Als men nu tuflehen Canimo in 't O.
en Bocal in 't W. , zyn gezigt na 't N.
wendt , ziet men daar O. enW

.
, en nog

zelf al Weftelyker en öoftelyker , de ei-

landen van Clavet , 8 in getal , alle zeer.

klein , uitgenomen een , dat wel 2 mylen
lang is , Beweften welke 4 of f mylen
nog f anderen , de vyf dwaaze maagden
genaamt, digt by een opdagen.

Pas Beweften den hoek van Bocal is

weer een rivier , en wat verder nog een

,

waar by Malegetto legt , en 2 mylen ver-

der als Bocal (waar door de wal daar twee
kleine hoeken, en een wat grooter in 't W.
maakt) nog eene, Beweften welke 4 of

f mylen een kleine fmalle hoek , die na
't N. uitfteekt , zich vertoont, ontrent

welke Perailla legt. Beweften dezen hoek
fchiet de wal wat na 'tZ. W. ontrent 5
mylen verre , in , en 1 of 2 mylen Beweften
de zelve ziet men 3 eilandekens in een
driefprong op een klein rif leggen. Hier
maakt het land een vlakke baai van 3 of

4 mylen, fchietende met den W. hoek na
'tN.W. 2 of 3 mylen ver uit , daar weel-

een rivier met een fmaller hoek , en dan
nog een rivier is ; by welke Cappel Lan-
gaug legt.

Daar na maakt de wal W. aan eerft een
fpits , en dan een hoek , die wat breeder

is , tuflehen beide welke hoeken ( die na
't N. ftrekken) een riviertje is. Daar na
doet zich een kleine baai van 2 of 3 my-
len in de lengte , en r \ in de breedte

,

met een kleinen Wefthoek , op , en dan
nog eene, dieVry wat grooter is, welke
laatfte wel 3 mylen lang , en aan de N.
W. zyde met een rif bezet, waar na hy
ook den Vuilen hoek genaamt isj ook is

'er nog een rifje 1 myl Benoorden deö.
kant des zelfs , en op de W. zyde van-

'tgroote rif ontdekt men ook een klein

eilandje.

Vlak in 't N. van dezen hoek , wel zoó

Ooftelyk,en tuflehen de vyfdwaazeMaag-
den , ontrent 7 of 8 mylen van de wal

,

legt het lang eiland , dat zich ontrent 3

mylen O. ten N. en W. tenZ. en 1 myl
N.
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N. en Z. uitftrckt ; en
f
mylen ten N. W.

van dezen hoek mede m 'tN., maar wel

zoo Weftelyk, ziet men nog een ander

veel kleiner, 'rlaag eiland genaam t , Be-

oollen 't welk een klein rif is van z of 3

mylen in 't rond , waar op nog % veel

kleinder eilandekens leggen. Deze Vuile

hoek nu loopt van 'tN. O. na 'tZ. W.
wel 4 of f mylen verre, alwaar men dan

een baai , die voor z mylen breed , 3 mylen

lang , en agter zeer fmal is , ontmoet.

Deze is meelt na 'tZ. O. geftrekt, en in

't midden der zelve is een rivier , en aan

de Z. W . kant een klein inhammetje , en

dan een uititekend hoekje , dat N. W.
ilrekt , en met een rifje omzet is, daar

men dan weer een diergelyke baai en ri-

vier heeft , komende de eerfte van 't Z. O.

en de laatfte van 't Z. afftroomen.

Pas Beweften deze rivier, die van de

voorige baai 4 of f mylen legt , ziet men
Bocal, ten N. van 't welke men 3 mylen

buiten de wal 't eiland Manga N. W . en

Z. O. , met een rifje aan de Z. O. kant

,

geflrekt leggen ziet.

Hier van daan loopt de wal van Bocal

tot de rivier van Attimoan 6 mylen N. W.
aan, alwaar een breede hoek van z my-
len , Beoolten welke een kleine ,

gely

k

Beweften de zelve een grooter baai wel

van 3 of 4 mylen in de lengte , en z in

de breedte is , die beide Legion Baai ge-

naamt worden. Pas Beweften dezen hoek

is weer een rivier aan de O. zyde dezer

laatfte baai , en ook een 3 mylen verder

na deN. W. kant der zelve, waar door

de wal daar een breeden hoek maakt, en

een weinig verder nog een , by welke

Moebaaug legt , Beoolten 't welke 3 my-
len van de wal 't klein eilandje Papelette

N. en Z. 1 of z mylen geltrêkt zich ver-

toont ; ontrent het welke , en daar ook

verder Beoolten , Bezuiden , en Benoorden

omftreeks,_ men de diepte van 't water in

de kaart aangehaalt ziet.

Hiervandaan loopt de wal weer meeft

N.tenW. y of 6 mylen, daar men, Be-

noorden een kleinen fmallen hoek , een

riviertje, en daar ontrent Malo Pancado

leggen ziet. Daar na vertoont zich een

breeder hoek van 1 of z mylen , beide

meelt na 'tN. N. O. geftrekt , alwaar

men dan weer eerlt een riviertje , en dan

een baaitje van z of 3 mylen in 't rond

,

heeft , in welkers midden men nog eene

,

en aan welkers N. O. en N. zyde men
nog z rivieren , en 3 eilandekens in des

zelfs mond na 't O. in een drielprong leg-

gen ziet. Ook is deze baai eeniger ma-
ten riffig. Buiten die laatfte rivier maakt
het land een kleinen hoek , die zich na

'tO.Z.O.ltrekt, en Benoorden de zelve

is weer een rivier, ten N. van welke de
wal een fcherpen hoek maakt , en dan
\vel y mylen ver N. W. aan, tot tegen

een rivier loopt , Beoolten welke ftreek

lands, 8 mylen buiten de wal , zich 'tei-

land Maraca , N. N. W. en Z. Z. O.
ontrent 4 mylen lang , en anderhalf breed ,

opdoet} zynde aan zynN.O. en N.W.
hoek met een klein fcherp loopend rifje,

yder byzonder , bezet.

Van deze rivier maakt de wal N. aan
een dikken hoek van z of 3 mylen , daar

men weer een rivier heeft , en dan fchiet

de wal N. O. tenN. y of 6 mylen, tot

tegen een andere rivier aan , daar men
Caihgoe heeft, uit , alwaar de wal met
een breeden hoek van 4 mylen na 't O.
uit-, en dan weer, wat na 't W. inbui-

gende, N.aan wel 6 mylen verre loopt,
daar de wal wat Ooftelyker met een dik-
ken hoek wel van 3 of 4 mylen uitfehiet

,

Benoorden welke zich weer een rivier in

't Zuiden van een baai , die wel 4 mylen
Z. en N. , en 3 mylen O. en W. is, en
nog een andere aan de N. zyde van de
zelve vertoont , welke laatfte Quafts wa-
terplaats genaamt is , voor welke baai
men 3 kleine eilandjes , de Mata VHomber ,

dat is
, Jla dood de menfeber. , genaamt,

meeft Z. en N. geftrekt leggen ziet.

Buiten die baai na 't N. doet zich een
dikke hoek op , die wat fpitsrond na
'tZ. O. uitfehiet, Benoorden welke z of
3 mylen van deze baai weer een rivier is*

Vier mylen Noordelyker ontmoet men
'er nog een , en dan loopt de wal wel 1 z
mylen verre regt N. aan , alwaar weer
een kleine open baai , even eens , doch
ruim zoo van groote als de voorige , en
ook met een rivier aan weerzyden in 'tN.
en Z. , is , waar na zich nog een hoek van
z of 3 mylen, met nog een riviertje even
Bezuiden Cabo del Engano

,
pas Beoolten

de welke zich een eilandje , of een klip

vertoont. Waar by wy dan dit groote
eiland rond gewandelt, en zoo net en kort

,

als ons mogelyk was , befchreven hebben.
Nu moeten wy nog met een woord

zeggen, dat in dit eiland veele zeer ruime
veldlanden zyn , die veel groot en klein

vee , en voor al buffels geven , als mede
veele groote bergen heeft , waar onder
zommige zyn die branden, en zommige die

goud geven; doch in 't N. is 't vlakker,

als in 't Z. , hoewel 't land

hoog, doch niet altebofchryk

men op eenigc plaatzen , is, gel} k het ook
in verfcheide landvoogdyen of landfchap-

pen verdeelt word.
Nu is ons nog maar overig van de ftadt

Manilha , volgens 't gene wy belooft heb- r;e baai

ben, te {preken, diewy eerft volgens de van Ma-

kaart No. II. dienende tot opheldering nilhame'

van de baai, en daar na volgens No. III. v
e

r

n

vJJ,
in een nette afteekening der ftadt, zullen

voordragen.

Wat nu de kaart No II. ter vertooning

van de ftrekking dezer groote baai, door-

gaans

doorgaans

, uitgeno-
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{trekking is

In de mond

gaans de baai van Manilha , maar ook wel

de baai van Cavita genaamt, aangaat, wy
wvzen daar ontrent de allerminite byzon-

derheden aan. Zy is voor aan wel wat
naauw, en eenigzins gevaarlyk , voor die

'er onbekert is, om in te komen > maar

van binnen zoo ruim, dat 'er cenige hon-

derden van fchepen in zouden koniien

ankeren.

By ruige giflïng iszy inden ingang pas

2 , en van binnen wel f of 6 mylen O.
en W. wyd , {trekkende zich N. en Z.

nog veel wyder uit. Zy loopt meelt N.
O. zoo als men 'er inkomt , en haare

N.O. en Z, W.
ontrent ia myl 'er in,

ontmoet men in 'tZ. W. ten W. een zeer

klein eilandje met een ritje in 't Z. O.

,

Frade genaamt, en \ myl N.Ooftelyker

het eiland Marivelle, dat ook wel JVJira-

bella genaamt word , 't welk zich even

eens als een ham vertoont, meelt N. O;
enZ. W. {trekkende, waar van men het

breede in 't Z. W. en den hiel van de ham
in 't N. O. en wat na 't O. ten Z. u;t-

fchieten ziet.

Op dit eiland is gemeenelyk een wagt
der Spaanjaarden by dag en by nacht.

Ook onthouden zich hier hunne lootzen,

om de fchepen van Aquapulco , en van

andere geweiten , na Manilha komende

,

veilig binnen te lootzen. Het is niet

boven \ myl , of \ myls , lang , en in

'tN. Ö. pas \ myls , doch in 'tZ. W.
ontrent % myl breed.

Een halve myl ten Z. O. van 't zelve

legt een ander eilandje , dat ongelyk kle'in-

der is, klein Marivelle, of klein Mira-

bella genaamt ; dit {trekt zich j myl N.
O.enZ. W.uit, zynde pas \ myl breed,

en niet anders dan voor een dwars in de

dienende , om denweg ingang voor

vreemde vaartuigen te meer te verzekeren.

Zoo als men nu deze baai inkomt,
heeft men ter linker hand , of aan de N

.

W. zyde (van waar wy de zelve zullen

rond gaan) eerft een fraaje baai , wel

I myl Z. en N. breed , en O. en W. wel
i myl lang , welke Limbons baai ge-

naamt is. Van daar, of van den N. O.
hoek (die zeer fmal is) N.O. aan buigt

de wal wat na 't N. W. in , terwyl de

zelve zich N.O. aan \ myl verre {trekt,

daar zy met een dikke hoek weer wat na
't N.O. uitloopt, ten N. O, van welke
hoek (die \ myl breed is) zich een ri-

viertje , Rio de Cannas genaamt , ver-

toont , hoedanig eene , die wat grooter
is, men pas Benoorden een dikken hoek,
die wel i myl breed is , en daar de wal
van 't Z. W. door 't O. en N. O. na 't N.
draait, heeft, pas ten N. van welke ri-

vier i myl een fmal rif begint , dat zich

van daar N.' en N. ten O. aan, zoodanig
langs deze kult vertoont , maar zich stf

I. Deel,

en aan de ftadt Manilha, en ten N. O.
van de zelve merkelyk verbreed , loo-

pendedan, tot pas voorby Cabitta , weer
zoo fmal voort , doch i myl ten Z. W,
van het zelve loopt het weer breeder na
't N. W. uit , dan weer zoo fmal tot digt

by 't kloolter van St. Lucas in 'tN. O.
vervolgende;

Van de voornoemde rivier nu , ten N.
van welke dit rif begint , loopt de wal
ontrent i \ myl fchaars N . aan , daar men
weer een rivier en waterplaats heeft, van
waar dan de wal met een flaauwe buiging
na 't N. W. meelt N. O. wel 2 mylen
verre loopt , daar men een Negry , ofdorp
heeft , alwaar zich eenige Spaanjaarden
onthouden , van waar de wal \ myl regt
N.O. oploopt, daar zich het fraai kloo-
fter St. Domingo , en | myl meer na 't O.
weer een minder kloofter van aanzien

,

en i myl N . Ooftelyker weer een dorp ,
en een fraaje groote rivier opdoet , ten
N. O. van welke een groote \ myl zich
de groote 'rivier Rio Papanea , met veel
fraaje plantagie van geboomte tuflehen

beide deze rivieren, vertoont.

Even ten N . O. van de laatfte rivier doet
zich de pragtige Itadt Manilha, met een
groote droogte i

die zich { en ook f myl
buiten de wal , en wel 1 of 2 mylen ten
N. O.

,
gelyk ook eenigzins ten N. W.

van de zelve , uitltrekt , zeer heerlyk wel
1 myl of | myl langs ftrand op , daar de
wal dan al meer en meer na 't N.O. bui-
gende, men 1 myl verder N.O. aan een
kleine Negry met een kloofter ontmoet

,

welke zich wel ', myl verre uitltrekt , van
waar dan de wal, N.O. 1 myl, en dan
N .W . ook 1 myl loopende , een groote
bogt maakt, die wel 1 of i\ myl N. O.
en Z. W. breed, en wel 2 mylen Z. O.
en N. W.diep is. Aan den N. W. hoek
van deze binnenbaai vertoont zich de
vefting Cabitta , en aan den N. O. kant
de timmerwerf der Spaanjaarden.

Van dit Cabitta ( anders ook wel Ca-
vita , en Cayta

,
genaamt ) loopt de wal

| myl verder weer vlak na 't Z. W. met
een flaauwe buiging, alwaar zich weer
een kleine Negry vertoont , tuflehen wel-
ke, enCabittasZ. W.hoek, het rif zich
wel tot i myl ven-e , aan weerzyden al-

lengskens , hoe langer hoe fcherper na
't N . W. uitfehietende , en in 't einde zich
wat meer na 'tW.draajende, verbreedt.

By deze Negry maakt de wal een flaau-

we bogt wel van 1 groote ;nyl , alwaar
zich , even voor by de plaats , daar dit

rif geheel ophoud , het kloolter St. Lu->

cas, dat al zeer fraai is, en daar de wal
wat na 't N. W. met een hoek buigt,

vertoont. En pas buiten dezen hoek
ftrekt de wal weer , ontrent 2 mylen
verre , regt Z. W. aan.

Een weinig ten Z. W\ vandezen hoek
V ziet
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ziet men pas buiten de wal na 't N. \V.

toe een groote klip als een eilandje , en

een weinig verder een klein bogtje , en

daar by den flaauwen hoek vanTolleda,

waar na zich i myl Z. Weftelyker , af

en aan Daybioe , even buiten de wal

,

eenige klippen aan weerzyden van een

klein baaiken vertoonen, tenN. W. van

welke zich 't klein eilandje de Fortuin op-

doet. Daar na ziet men wat meer na 't Z.

W. een flaauw bogtje , en een klip 'er in,

en dan den uiterften Z. W. hoek van deze

baai , welke hoek Punto di St. Jago ge-

naamt word , waar mede wy van de be-

fchryving dezer baai volgens deze kaart

affcheiden, om tot No. III. die de ftadt

vertoont, over te gaan.

En de Zy legt aan de vloet Rey met al rede-

ftadt be- lyk hooge en bofchryke bergen, van welke
ichreven,

i

angS ^ N. W. zyde der itadt, uit het

meir van Vay, de rivier Papanca uit het

O. N. O. komt arftroomen.

Men ziet aan de N.W. kant der zelve

een zeer vermaakelyke en lullige land-

ftreek, tendeele met geboomte beplant,

en ten deele ook met eenige fraaje hui-

zen, zoo van de Spaanjaarden, als wel
voornamelyk van de Chineezen, bebouwt

,

die daar ook een tempel , die men hier af-

Sebeeld ziet, hebben, buiten welke land-

:reek zich na 'tN. W. nog een rivier,

en ten N.W . der zelve nog eenige huizen

met een fraaje plantagie vertoonen.

De ftadt Manilha in haar zelve is niet

alleen de hoofdftadt van het eiland Lugon

,

maar ook de eenige , dieikwete (wat ook
anderen daar van fchryven mogen) dat

op het zelve is , zynde alle de andere
plaatzen maar vlekken , en dorpen.
Gelyk zy een heerlyk gezigt na 't ge-

bergte heeft , alzoo legt zy ook zeer ver-

maakelyk , en tot den grooten handel

,

die daar gedreven word , zeer wel ge-
legen , by na ( alzoo 'er nog eenig voor-
land is ) aan de zee , en ook by na in

't midden van zulk een groote baai , die

door de klippen en eilandjes , in de mond
der zelve, wel verzekert is, leggende op
de breedte van ontrent 14 graden Benoor-
den den Evenaar,

en afge-
^e fraaje ftadt is met een hooge muur

,

beeld, met veel borftweeringen , afTnydingen en
bolwerken , voorzien. De huizen zyn
meeft alle van ftcen zeer pragtig en
groots gebouwt, en met pannen gedekt j

waar onder zommige byzonder uitfteken.

De ftraaten zyn doorgaans breed , en
zeer wel geregeld, en hier en daar met
fraaje groote pleinen tuflehen beiden ver-

siert.

Men ziet 'er veel kloofters en eenige
fchoone kerken ; doch niets is 'er hccrly-
ker , als het palcis van den landvoogt der
Philippines, die van den onderkoningvan
Mexico hier gezonden word , en een ftaat

als een onderkoning , en hier zyn verblyi

houd
, gelyk hier ook de Raad des ko-

nings , de Aardsbiflchop ( die nog ver-

fcheide Biflchoppcn onder zich heeft) ne-

vens vier Auditeurs, en een Fiscaal, of
Procureur des konings , met veel andere
hooge bedienden, doorgaans geplaatft zyn

,

zoo dat zy als de zetel van alle de Philip-

pines , daar zich de Grooten onthouden ,

en daar de voornaamfte zaaken verrigt

worden, aan te merken is.

Hoe groot deze magtige ftadt zy, kar»

men daar aan eenigzins afmeten , dat wel
ij* of 16000 Chineezen , behalven de
Spaanjaarden (die men op 2 of 3003 gift)

en behalven de Inlanders (die ook veel
in getal zyn) zich in , t>f ontrent de zelve

onthouden.

Den grooten handel , die daar is , kan
men mede eeniger maten daar by afmeten ,

dat 'er in een jaar gemeenlyk wel joo of
400 geladene vaartuigen en jonken van
Canton en Tsjintsjeoe aankomen , en wel
30 of 40 Chineefche ofJapanfche jonken
(behalven de z groote fchepen, die jaar-

lyks hier van Aquapulco met zeer veel

waaren belanden, en buiten de Portugee-
fche , en meer andere vaartuigen ) meeft
altyd op de reede , doch met dat onder-
fcheid leggen , dat de kleine 'er na by ko-
men , en de groote 'er 1 myl , of \ myl af,

ontrent het kafteel Cabitta , dat voor al

in 't N. O. vry fterk is , en met zeer veel

pakhuizen , tot den handel daar gebouwt

,

zich onthouden , behalven dat de inham
by Cabitta ook zeer diep , en byzonder
welgelegen is, om de fchepen daar veilig

te plaatzen , en te ontladen , en des noods
ook daar aan een fchoone werf , die 'er

pas ten N. O. is , te vertimmeren. Ook
konnen zy gemakkelyk by hun vertrek

van zeer fchoon water, niet alleen uit de
rivier Papanca , maar nog wel zoo gele-

gen uit een andere , die men in 'tN . O.
ziet , en tuflehen welke en de ftadt zich

een zeer fraaje landftreek met veel fraaje

plantagien en nette gebouwen opdoet,
voorzien worden.

Of men hier goede handwerkslieden

heeft , kan men zeer ligt aan die onge-
meen ja by na weergadeloos fraai gemaakte
Manilhaze goude en zilvere draadwerkze
kiftjens,bennen, fchotels,borden, en andere

diergelyke werken, zien.

Men wil , dat de z fchepen , die den
onderkoning van Mexico jaarlyks van
Aquapulco herwaarts zend , wel 2 of $
millioencn aan allerlei waaren hier bren-

gen , waar tegen zy weer veel goud , zil-

ver, en allerlei Chineelche en Japanfche

waaren in menigte hier van daan voeren,

alzoo dje twee natiën hier een ongemee-
nen grooten handel dryven , buiten welke
zy die ook aan de Portugeezen daar toe-

ftaan, maar de Hollanders, Engelfchen,

Fran-
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Franfchen of andere Natiën , mogen daar

niet verfchynen , uit vreeze dat die hen

daar ondienft zouden doen } maar voor

de Spanjaarden is Manilha tuffchen hen

en de Chineezen voor den handel even

eens, als 't in Macao voor de Portugeezen

is.

Aangezien nu die ftadt met zoo veel

bolwerken voorzien , en ook de veiling

Cabitta, op zynen langen hoek lands , die

na 't N. W. loopt, zooverfterkt is, zoo

hebben de Spaanjaarden daar wel ruim

iooo man alleen tot de bezetting van noo-

dcn , die zy daar meeft uit vreeze voor de

Japanders en Chineezen houden.

Ik zou van die fchoone ftadt nog veel

fraais hier konnen nederftellen , maar ik

moet my tot anderedingen, dezePhilip-

pines betreffende , keeren , alzoo 't onmo-
gelyk is , hier alles te zeggen , en 'er nog
vry wat van de andere eilanden te fchry-

ven valt , weshalven wy hier van deze

ftadt , en dit eiland , in weerwil moeten

afïch:iden.

Bxvens Wy gaan dan over, om de verdere ei-

«tóerde- Linden , buiten Lucon gelegen , te be-

Ï^C
hfl'P" ic^ryven , om 't welke met eenige ordre te

doen, wy voor eerft Bagimonokkan , om
dat dit alleen in 't O. legt, met een woord
maar zullen aannaaien ; om dan in 'tW.
met de andere een begin te maaken.

Dit eilandje Bagimonokkan Beooften

den hoek van Carmoan , op Lucons

O. deel gelegen , is meeft rond , doch

na de N. kant met een kleine hoek

uitftekende
, pas ten O. van welke zich

een klip , de Biffchop genaamt, als een

eilandje opdoet. Men ziet op dit eiland

,

dat ontrent 8 mylen Z. en N. lang, en

ontrent 6 mylen O. en W. breed is, maar

3 plaatzen , van welke zich in 't N . Pan-

gidappo (daar ontrent zich in 't N. O.
z kleine baaikens vertoonen) in 't midden

Cattamaraug , en in 't Z. Catanduanos

opdoet. Op het zelve zyn eenige weinige

Spaanjaarden , meeft om anderen daar van

daan te houden ,
geplaatft.

Pas Bezuiden de Z.W . hoek van Lugon
Ivadora. doet zich het eiland Mindora als een drie-

hoek op, van welke 'er een in 't W. een

in 'tN.Ó., en een in 't Z. zich vertoont,

W. N. W. van des zelfs Wefthoek ver-

toonen zich wat Ooflelyker 3 kleine ei-

landjes N. O. en Z. W. zeer digt aan een

,

met een rifje na 'tN.O. uitgeftrekt, en

een weinig Weftelyker, mede pas z myl
buiten de wal , de eilandekens Lubau (dat

het grootfte is) en Limbonas , dat wat
ten Z. W. , gelyk nog een ander klein

eiland ten N. O. van 't zelve legt.

Het eiland Mindora (diensW . hoek op
1 3 , en welkers Z. hoek even tuffchen de

11 en 12 graaden legt) beilaat in zynen
omtrek ff mylen , te weten 2f van den W.
tot denZ. hoek , en 30 myten van den W.

imo-
rukan.

tot denN.O., en zoo buiten om verde1
"

tot den Z. hoek , hoewel zommigen het

wei op 40 mylen ftellen, leggende meefl
Z. W. en N. O. geftrekt. Ook is het

hoog en bergagtig , doch niet zeer bofch-

ryk,hoewel men hier en daar aart de zeekant

eenige hooge boomen verneemt , doch
landwaard in niet , maar men heeft 'er

veel groot en klein vee, dat zeer wild is.

Even Bezuiden den W. hoek is een

kleine droogte van katskoppen vlak voor
een klein baaitje, daar de wal wat na 'tZ.

O. indraait , alwaar zich een klein rifje om
de Z. hoek van dit baaitje vertoont. 2
of 3 mylen meer na 't Z. O. heeft men
weer eenige katskoppen digt by de wal

,

en z of 3 mylen van de wal in 't Z. W„
een rifje , en nog wat Z. Ooftelyker een
langwerpig klein eilandje leggen.

Even buiten die katskoppen loopt de
wal met een vlakke bogt wel van f of 6
mylen in , aan 't einde van welke zich ,
pas buiten de wal, z kleine eilandekens,
en 4 mylen Weftelyker nog 4 eilandekens
op een rif vertoonen , dat wel f of 6 my-
len in 't rond is , en dat met een fcherpe
punt aan zyn O. zyde na de v/al uitfteekt

,

men ziet die meeft aan de Weftkant van
't zelve zoodanig , dat de z grootfte het
Noordelykft leggen ; en 4 of f mylen
vlak Bezuiden dat rif ziet men nog een
ander, dat by na langwerpig rond is , uit-

genomen dat het met een fcherpe punt
mede in 't O. na de wal ftrekt , zynde
ontrent 4 mylen lang en meeft doorgaans
z mylen breed.

Wat Mindora nu verder betreft , als

men van de W. hoek 4 of f mylen O. aan-
gaat, zoo ontmoet men een rivier, en pas
Beooften de zelve Inciadaha 5 en al verder
O.tenN. 3 of 4 mylen aan eerft een klein

baaitje , Beooften 't welke een fcherpe
hoek is, die na 't O.N. O. uitfteekt, en
dan weer een rivier , waar by zich Bava™
dera opdoet > en nog 4 mylen verder na
't O. Vaca weer by een rivier

, pas Be-
ooften welke even buiten de wal zich z
kleine eilandekens, op een klein rifje O.
N. O. van een geftrekt, vertoonen.

Hier maakt de wal een dikken hoek wel
van 4 mylen , alwaar zy na 't Z. O. om-
buigt , en dan ontmoet men weer een ri-

vier met een fmal rifje aan weerzyden der

zelve langs de wal zich ftrekkende.

Even Beooften die rievier legt Loewang,
ten Z. O. van 't welke in een klein baaitje

een eilandeken pas buiten de wal is j al-

waar die met een hoek van z of 3 mylen
na 'tO.N.O.uitfchiet, daar zich na een

fmal rifje langs de wal dan weer een ri-

vier , en daar na een hoek van z mylen

breed , en vlak O. aan uitftekende, op-

doet , alwaar' de zelve geheel na 't Z.

draait, zonder dat men hier iets verder,

dan op 't einde van den Z, hoek , Punt©

V 2. de
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de Lin genaamt , pas Benoorden de zelve

,

nog een fraaje baai heeft , wel van z of

3 mylen in 't rond, en meelt Z. W. en

N. O. geftrekt leggende.

. Aan de Z. W. kant van dit eiland is

tuflchen de W. en Z. hoek geen eene

plaats, maar men heeft in een groote vlakke

baai 2 rivieren , en by na aan wederzyden

'er een leggen ; waar na zich dan f
of 6

mylen Z. Ooftelyker nog een riviertje,

en wat verder nog een klein baaitje oftwee

opdoet , waar mede wy van dit eiland

atfcheiden.

Ten Z. W. , ten W. en ten Z. van Min-
dora 10 of 12 mylen heeft men 24 of z6

eilandekens zonder naam , niet verre van
Limahan. >

t t[\m& Limahan , dat ontrent f of 6 my-
len O. en W. breed, enZ. enN. ontrent

8 mylen lang is. Op dit eiland ( dat op
12 of I3graaden legt) leggen geen plaat-

zen , nog rivieren of baajen , dan eene

groote in 'tW., en een kleine, met een

riviertje daar by , in 't O. , en nog een

kleiner in 't N. O. ; vertoonende zig zel-

ven meeft rond , uitgenomen dat het in

't Z. en N. met een kleine punt uitfteekt

,

beflaande in 't rond ontrent 27 of 28

mylen.

Ten Z. W. van 't zelve leggen nog 6
eilanden in 2 reijen naaft malkanderen Z.

enN. 1 of 2 mylen van een geftrekt, en

x of 4 mylen Zuidelyker nog een (mal

lang eiland van 4 mylen in de lengte -

y en
nog een kleiner wat Zuidelyker by des

zelfs O. einde , alle welke mede geen naam
hebben , en zy leggen tuflchen de 1 1 en
12 graaden.

Digt by deze eilanden ( 't geen men in

de groot belteks kaart niet , maar zeer

klaar in de kleiner befteks kaart No. IV.
,

Paragoa. zien kan) legt het eiland Paragoa , dat

wel 22 of 24 mylen lang , in 't N. O.
ontrent 6 of 8 , en verder na 't Z. W. al

meeft ftrekkende pas f, 4 en 5 mylen
breed is.

Dit heeft in 't N. O. een groote , en in

't O. en 't Z. O. nog 2 kleine baajen, aan

de Z. W. kant 1 rivier, en nog eene in

't N. W. ontrent het midden , en dan 2
aan deZ. O. zyde, ook meeft in 't mid-
den, ten N. O. van welke 2 rivieren zich

weer 1 1 kleine onbekende eilandekens al

meeft N. O. aan geftrekt , en nog 6 of 7
diergelyke aan 'tZ. W. einde, zeer digt

by 'teiland Borneo, vertoonenj hoeda-
nige 6 'er nog hier en daar langs de N.
W. kant tot aan de rivier verfpreid leggen.

Van den N. Weftelykften hoek dezes

eilands ziet men wel myl van 't zelve,

langs de wal een rif loopen, dat voor aan

wat na 't N. W.eenige mylen verre zich

uitftrekt, al waar zich ook, al na 'tN.W toe , eerft 2 riffen digt by de wal,
en f mylen 'er af nog 1 , en nog 7 of 8
mylen verder nog 2 anderen met 1 eilandje

in 't midden , en nog 3 eilandjes , die wat
Z. Weftelyker leggen , opdoen , buiten
welke men nog een grooter rif wel y of
6 mylen lang, en 2 breed, f of 6 mylen
ten N. W. van de Z. W. hoek dezes ei-

lands na 't N. W. meeft geftrekt, leggen
ziet. Meer niet konnen wy van dit groot
eiland zeggen , dan alleen, datookeenige
Spanjaards zich op 't zelve onthouden,
om dat het zoo na by Borneo gelegen is.

Na 't eiland Limahan dan (om die kant
eerft af te doen ) weer te rug keerende , D°y-

zoo ontmoeten wy 6 of 7 mylen van
't zelve in 'tZ.O. het klein eiland Doy,
dat pas 4 mylen Z. en N . lang , en 1 of a
mylen O. en W . breed is. Voor des zHfs
iN.hoek legt 1 klein eilandje, en als men
van daar 2 mylen Zuidelyker gaat , ziet

men 'er weer 1 , en zoo vervolgens 3 of
4 mylen verder nog f anderen , van welke
'teen vlak tuflchen de eilanden Doy en
Mayo , doch naaft aan 't laatfte , legt.

Alle deze eilandekens hebben geen naam.
Mayo is ontrent van groote, als 'tei-

land Doy, zynde meeft N. O. enZ. W.Mayo.
doch eenigzins gebogen , uitgeftrekt.

Het heeft in 't N. "W. een kleine, doch
in 't Z. O. een groote inbogt , en is van
zynen W. hoek rondom tot aan de Z.
W. hoek (zynde maar tuflchen die a
hoeken in 't Z. W. zuiver) met 1 fmal
rif bezet.

Drie of4 mylen Bezuiden Mayo leggen
nog 4 onbekende eilandekens , 2 en a
digt by een, en ten O. van 't zelve f my-
len ziet men 'er nog 2 Z. O. en N. W.
geftrekt , tuflchen welke eti 't eiland

Mayo , 4 of f mylen meer na 't Z. , zich

pas Benoorden 't eiland Coyo 3 , en ten

O. van 't zelve, 2 mylen van de wal 2,
en nog 3 of 4 mylen Ooftelyker , nog j
zulke eilandjes

, gelyk zich ten Z. van
't zelve nog 4 ( 't een digt by de wal , en
de 3 anderen 4 of f mylen van de zelve,

van welke 't Zuidelykft Cox - eiland ge- cox-ci-

naamt is) opdoen j buiten dat men 2 of land.

3 mylen ten Z. O. van Cox - eiland nog
1 klein eilandje op een klein rifje, èn f
mylen van dat eilandje in 't Z. ten O. het

eilandje Mauritius, dat Z. en N. ontrent Mauritius

4 mylen lang, en 1 of 2 mylen breed is,

verneemt.

Wat nu 'teiland Coyo betreft, dat is Coyo.

mede niet zeer groot , zynde pas 4 mylen
Z. en N . lang , en 2 of 3 mylen breed

,

hebbende een uitftekenden fmallen hoek
na 't N. O., en een kleine- baai met een

dubbeld hoekje in 'tZ.

Ten O. van 't eiland Doy p of 10 my-Dogeye
len , nog wel zoo Zuidelyk , legt het nog
kleiner eilandje Dogeye , pas 2 of 3 my-
len Z. O. en N . W. lang , en 1 myl breed ,

't geen in 't Z. en O. , als ook in 't Z. O.

,

17 eilandekens , de fchildpads eilanden

genaamt, en 3. of 4 mylen N. Ooftely-

ker,
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ker, als de Noordelykfte daar, 4 of f

mylen van 'teiland Panay, eerft nog f,
en dan wat nader aan 't laatftgemelde

eiland nog 1 klein eilandje met 1 ritje in

't Z. O. , en zeer digt aan Panay nog 1

,

gelyk mede nog 1 ander , 4 of f mylen

Zuidelyker, zoodanig leggen, dat die 3

laatfte "eilanden in een nette driefprong f

mylen van een , 't een in 't O. , 't ander

inN. W., en 't derde in 'tZ. W., zich

vertoonen. Ook beeft dit Zuidelykfle

eilandje rondom 1 ritje , en 't zelve legt

zeer laag by 't water.

Deze eilanden leggen tuflchen de 10

tn 11 graaden.

Als men nu , weder na 't N. te rug tre-

dende , 6 of 7 mvlen van Mindoras N. O.

hoek na 't N. O. aangaat, zoo heeft men
daar 't eilandje Marenduc , ontrent 2 of 3

mylen van de wal van 't eiland Lucon

,

meeftN. W. enZ. O., ontrent 6 mylen

lang, en in 't midden N. O. en Z. W.
ontrent 4 mylen breed (hoewel na deN.
W. en Z. Öofter hoeken veel fmaller)

geftrekt leggen , ten Z. W. van 't welke

,

digt by de walZ. W. aan, digt by een,

zich nog 3 eilandjes , met nog 1 by de

Z. O. hoek, opdoen.

Dit eiland vertoont zich als een berg,

diens fpits na 't N. O. zich opdoet , en

men heeft 'er maar eene kleine baai, vol

katskoppen , en van buiten met 1 fmal

rifie bezet, in 't O. N. O. digt by denZ.

O', hoek van dit eiland , alwaar deze baai

mede een fraai Z. Oofter hoekje maakt

,

Bezuiden dit eiland (dat tuflchen de if

en 14 graaden legt) en tuflchen de O.
kant van Mindora heeft men verfcheide

kleine eilandekens, 2 of 3 mylen Be-

ooften Mindora legt 'er 1 , dat vry berg-

agtig en daarom Mons del Campo ge-

naamt is. 4 mylen Ooftelyker dan 't zelve

zyn 'er weer 2 , Ooftelyk 1 myl van een

geftrekt leggende , en duos Hirmanos ge-

naamt. TenZ. O. vanOoftelykft dezer

2 ziet men 't klein eilandje Samara , 't geen

ten N. 't klein eiland Lymbale en wat
Weftelyker 'er nog 1 by zich leggen

heeft.

Wat nu 't eiland Table aangaat , dit

vertoont zich als een banketharnmetje

met de hiel in N. , en met de ham in 't Z.

,

zynde ontrent Z. en N. f of 6 mvlen lang

,

en in 't Z. 3 of 4 mylen > doch in 't N.
maar een myl breed. Bezuiden 't zelve,

zeer digt by die wal , en ook by die van

't eiland Panay , doen zich nog 2 eilande-

kens , 't grootfte tuflchen beiden , en
't kleinfte wat üoftelyker op , zynde beide

rondom met katskoppen bezet.

Dit Table legt op 1 3
graaden , en heeft

maareene baai aan de O. kant digtby den
N. hoek , en des zelfs Z. hoek legt pas

2i myl van Panays N. hoek. 2 mylen
Beooften 't zelve legt 't klein eilandje Ro-

mulon , en nog wat N. Ooftelyker 't eiland

Babojen, met nog 2 kleine pasBeooften
't zelve , en Benoorden Romulon > en 5
mylen Ooftelyker het eiland Siboyen , dat

op de zelve breedte, als Table, legt, en
meeft in 't rond 12 of 14 mylen beflaan-

de, met 1 rivier in 't W. en 2 in 't O.
vertoont. Deze eilanden , te weten Ta-
ble en Siboyen , met de andere daar tus-

fchen beiden , vertoonen zich meeft vlak

voor de N. hoek van het eiland Panay,
die wel 8 of p mylen breed is.

Dit eiland Panay is Z. enN. 18 of 20
mylen lang j doch het loopt na deZ.W. y '

kant met een ftrook lands , die 4 of f
mylen breed is , nog wel 7 of 8 mylen
verder uit , welke hoek ook Punto de
Naflau genaamt, en buiten welkers W.
hoek een klein eilandje gelegen is, hoe-
danige 3 digt by eenÜ. aan ftrekkende,
men ook Bezuiden den O. hoek ziet. In
'tZ. is dit eiland if mylen breed, na de
N. kant hier en daar wat , doch egter

maar 2 of 3 mylen, verfmallende, zynde
na gifling 6f of 66 mylen in 't rond.

Het heeft maar eene regte baai of haven
aan de W. kant, by na op 'tmidden van
die zyde , ftrekkende meeft O. N. O.

,

en in den mond wel 4 of f mylen wyd
zynde , waar by zich de plaats Panay,
daar ook de Spaanjaarden een vefting heb-
ben , vertoont , 'buiten welke men nog
een andere heeft , Otten genaamt , aan de
Z. O. kant, daar zich ookeenige flaauwe
kleine bogtkens vertoonen. Het legt

tuflchen de r2 en 1 1 graaden, en is mede
een van de grootfte eilanden , waar op
zich zeer veel Spaanjaarden , behalven een
groote menigte van Inlanders , onthou-
den.

Bezuiden dit eiland , aan de Z. O. kantNe<res>

maar 1 , doch aan deZ. W. zyde wel 4
°

of f mylen , ziet men 't eiland Neges

,

op de N. breedte van n graaden. Dit
vertoont zich meeftN. O. enZ. W. ge-
ftrekt, en is zoo ontrent if mylen lang,
en f of 6 mylen Z. O. en N. W. breed

,

doch in 't Z. W". draait het zich met een
dikken hoek wel van 2 of 3 mylen na
't W. toe, daar men ook 2bogten, waar
van de N . Weftelyke de grootfte is , heeft

,

behalven welke 'er nog een in 't N. O.
is, daar zich, pas 1 myl buiten de wal,
ook een klein eilandje vertoont

, gelyk
meeft O. van denZ. Ooftelykften hoek van
dit eiland, pas Benoorden 'teiland Celo,
maar 1 myl van die wal , en ontrent 2 of

3 van Neges , 2 andere eilandekens , meeft

O. van een geftrekt, leggen heeft. Dit
Neges is ontrent 40 mylen in 't rond.

Het eiland Celo , dat tuflchen de 10 en Cej0i

1 1 doch meeft op 1 1 graaden legt , ver-

toont zich maar 4 of f mylen ten Z. O.
van Neges , zynde meeft N. O. en Z. W.
geftrekt , en door een groot rif, dat

V 5 in
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Tgan.

in 't N. O. begint, en wel tot f myl van

dit Neges voortgaat , vaneen gefcheiden.

Het fchiet met N. O. einde wel f of 6

mylcn meer na 'tN., als Neges, en na

de Z. kant ftrekt het zich op 3 of 4 my-
len na zoo verre niet , als het zelve , uit.

In 't midden is 't ontrent 17, aan de Z.

O. kant ontrent 18 of ip, aan deZ. W.
kant I f mylen lang, en 55* mylen in 't rond,

zynde in 'tN. O. wel 7 of 8 , doch in

'tZ. W. pas f mylen breed, alwaar men
op dien hoek een plaats heeft , Nombre
de Dios genaamt.

Ten Z. Z. O. van 't eiland Celo ziet men
't langwerpig fmal eiland Leta , dat O.N.
O. en W . Z. W. zi mylen lang , en door-

gaans 4 of f mylen breed , en 47 of 48
mylen in 't rond is, hebbende in 't O. N. O.
enW. Z.W. 1 klein puikje meeft in 't mid-

den, DeszelfsW . hoek legt maai- 2 of
3

mylen van 't eiland Mangindanao. Men
ziet maar 3 vlakke baajenop 't zelve, een

in 't W. Z. W. , een in 't O. N. O. , en

de befte nog in 'tN. W. byna in 't mid-

den} doch wel zooOoftelyk. Het legt

meeft op de 1 ode en een weinig op de pde

graad , en even buiten des zelfs W. Z.
Wefter einde , pas 1 myl van de wal , is

nog een klein onbekend eiland, dat O.
en W. 6 mylen lang, enZ. enN. 2 of

3

mylen breed is. Ook zyn beide deze ei-

landen rondom met een fmal rif langs de

wal bezet.

Nu keeren wy weer na 't N. daar zich

digt by Punto de Lamo , op Lucons Z

.

zyde, 7 of 8 mylen voorby 't eiland Ma-
renduc gelegen , eerft 3 kleine eilande-

kens maar 2 of 3 mylen van dien hoek , en
maar 1 myl van 'teiland Tgan opdoen.

Deze leggen meeft N. O. geftrekt, en
zeer digt by een, zynde by 't Noordelykfte

katskoppen, waar na men dan by 'teiland

Tgan komt, dat zich maar 3 of 4 mylen
van Punto de Lamo met zynN.W. hoek
vertoont. Het legt op 1 3

graaden , meeft

N. W. en Z. O. geftrekt, hoedanig het

ontrent if mylen lang, gelyk het pas f
of 6 mylen breed , hoewel 't aan Z. O.
deel fmalder is, daar 't pas 1 myl haaien

kan , zynde in 't rond ontrent 3 f of 36"

mylen. Men ziet hier endaar op 't zelve

een flaauwe bogt , in 't Z. W. en ook
in 't N. O. Verder valt 'er van het zelve

niet te zeggen.
Borias. Agt of p mylen Beooften Punto de

Lamo heeft men op 14 graaden 'teiland

Borias meeft W. tenN. en O. tenZ. ge-

ftrekt leggen. Het is 1 1 mylen lang , en
2 of 3 mylen breed j en aan den Wefthoek
ziet men, pas 'er Benoorden, een klein

eilandje, gelyk aan des zeLsO. zyde wat
na 'tN. een rivier en een klein haakje.

Tigoero. ^er my^en Ooftelyker doet zich de N.
' W . hoek van 't eiland Tigoero op , 't geen
zich van 't iS. W. na 'tZ. O. 10 of 11

mylen lang uitftrekt , en ontrent 2 mylen
doorgaans breed , en in 'tZ. O. wat fmal*

Ier is. Ook ziet men in 't Z. O. even
buiten de wal een klein eilandje van
't welke N. W. aan wel 3 of 4 mylen
verre een klein rifje ftrekt, waar ontrent

men ook de diepten in de kaart aangetee-

kent ziet. Vlak Bezuiden den O. hoek
van Borias , en 't eiland Tigoero , vertoont

zich ontrent 4 mylen van de zelve het

groot eiland Masbatta. Dit legt meeft
Masbatta,

op 13 , en ten deele op 12 graaden N.
breedte, vertoonende zich in de gedaante
van een langwerpigen driehoek , waar van
'teen einde ontrent 18 of 20 mylen van
't andere gelegen is , fchynende de O.
hoek wel de langfte te zyn.

Vlak in 't midden is 't 18 mylen lang;
doch de Z. W. hoek loopt wel f mylen
verder uit. Aan deN. zyde is 't ip, en
aan deZ. zyde 30 mylen langj meeft ij*

mylen , doch in 't midden , en na de W.
kant nog wel zoo breed, alzoo 't daar wel
17 of 18 mylen zou konnen haaien , en
ontrent 70 mylen in 't rond. Aan de W.
kant van dit eiland vertoonen zich , ontrent

in 't midden digt by de wal , en ook 2 of

3 mylen 'er af , in en voor een vlakke

baai, 10 kleine eilandekens, digt by een,

van welke eenige na 't Z. W. geftrekt

leggen. Ook ziet men 'er nog 4 pas Be-
noorden den O. hoek van dit eiland voor
een kleine baai, hoedanige men verfcheide ,

en een grooter byna by den N. W. hoek ,

Vlugters baai genaamt, aan de N. kant

van dit eiland , heeft , daar men ook 6 of

7 riviertjes, en 1 in 't W. even Bezuiden

de N. VV. hoek ontmoet , en voor de

zelve een klein eilandje, de Wagter ge-

naamt.

Die groote Vlugters baai is ook vol

reven en zanden , en na 't O. ziet men in

't midden der zelve ook 2 eilandjes , en
diep 'er in een groote rivier , die van 'tZ.

O. na 'tN. W. in zee komt afftroomen..

Vyf mylen Ooftelyker is nog een baai-

tje , waar by St. Salvador legt , en men
ziet 'er nog 2 grooter , en 1 kleine baai

aan de Z. kant van dit eiland niet verre

van de Z. W. hoek. 2 of 3 mylen Be-
zuiden deze baajen verneemt men 2 kleine

eilandekens , als lange driehoeken ( 't een
wat grooter als 't ander) en 4 mylen van
malkanderen na 't O. geftrekt , Gigantes

genaamt, van welke 'teene met zyn Z.
hoek pas 1 myl, doch met zyn N. hoek
wel 4 mylen , van 't eiland Abuyo legt.

Dit Abuyo legt op 11 graaden, enmet^nyo;
zynW. hoek f, en met zyn O. hoek wel
8 graaden van 't eiland Masbatta. Het
vertoont zich by na , als 't eiland Mindo-
ra , nog wel zoo net een driehoek ver-

toonende, van welke de eene in 'tN. O.,
de tweede in 't N. W. ten W., en de

l derde in 't Z. O. ten Z. legt. De N. W.
ter
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ter Wefter hoek , die ontrent f mylen

breed is, loopt van zyn N. zyde na den

N. O. hoek ontrent 10 mylen verre,

gnde die wal wat ingebogen. Van den

.hoek tot den Z. O. hoek heeft men i<5

mylen, en van denN. W. tot denZ. O.

hoek zr of 22 mylen , waar uit men
ziet, dat dit eiland in 't rond ontrent 48
mylen beflaat, zynde 23 mylen Z. O. ten

Z. en N. W. ten W. lang, en 11 of 12

mylen N. O. en Z. W. breed. Ook
ziet men rondom dit eiland een fmal

rifie.

Twee of 3 mylen Bezuiden Abuyo
heeft men 't bekende eiland Matan , diens

koning den wakkeren Ferdinand Magel-

lanes beftreed , waar door die held aan

zyn einde geraakte. Het legt op pi graad

,

ontrent 4 mylen Beooften 't eiland Leta

,

ftrekkende zich ontrent 8 mylen verre

N. ten W. en Z. ten O. in de lengte,

en 2 of 3 in de breedte. 1

Het heeft maar 2 baajen , een groote

vlakke inZ. W., en een diepe (maile pas

Beweften den N. W. hoek. Ook legt het

vlak Benoorden denN. hoek van 'teiland

Mangindanao, en pas 44 myl 'er af.

Even 6 mylen Beooften Matan , en van

Abuyos Z. hoek ontrent 4 mylen , ver-

toont zich nog een klein onbekent eiland

,

op de 10 graaden breedte , dat zich na

't O. ten M. ontrent f mylen uitftrekt,

en 't geen maar 2 of 3 mylen breed , doch
in 't O. het fmalft , en rondom met een

klein rif omzet is , hoewel zich een ander

zeer groot rif, dat tot den Z. O. hoek van
Tandaye met een breede bogt wel 18 of

20 mylen verre loopt , en 't geen wel 4
of f mylen doorgaans breed is , aan des

zelfs O. hoek vertoont.

Op dit rif zyn veel katskoppen , en

ontrent if mylen Beooften of O. ten

N. van dit eilandje ziet men een klein

eilandje , Lierzens eiland , en 4 m , len

Noordelyker ( daar dit rif wat ophoud

)

Luipaarts eiland , van 't welke een rifje

,

Crols droogte genaamt
, 4 mylen O. op

,

tot aan Batte eiland met een kromme bogt
na 't N. toe loopt , ten N. W. van welk
Luipaarts eiland 4 mylen men 't Patientie

eiland, pas 2 mylen van Tandayes Z.O.
hoek , en 1 myl Beooften 't zelve 't eiland

Zie toe , heeft , werdende beide ook wel
de Verfpieders eilanden genaamt , en te

zamen meeft op 1 1 graaden (uitgenomen
Liefzens eiland, dat op 10 graaden legt)

zich vertoonende.

Voor 'tlaatfte nu nog eens na 't N.

,

en wel na Lucons Z. hoek , Bollofan

,

tredende, zoo doet zich daar in 't begin
van de ftraat van Manilha ( die tuffchen

'teiland Lucon en 't eiland Tandaye be-
Bannglegint , en ontrent f mylen wyd is) eerft
ea 'pul. het eiland Bankingle, en watN. Oofte-

lyker 't eilandje Capui , in de mond des
zelfs na den Noordkant op.

Vlak ten O. van Bankingle y mylen

,

doet zich 'teiland St. Bernardino , met,
een kleine droogte in 't N. O. , en een
weinig Ooftelyker een riff. van 10 kleine
eilandjes op , die zeer digt by een leggen

,

en Roobokkers droogte genaamt wor-
den.

Vyf of 6 mylen van 't Zuidelykfte der
zelve , dat pas 2 mylen van Tandaye legt

,

ziet men 't kkin Duiveneiland op 'een
rifje , en 4 mylen verder O. ten N. van
't zelve 'teihnd Ingeratio, met een klein
rifje aan zyn N . zyde , en een klein eilandje
tuffchen Cabo de Spirito Santo ( zynde
de N. O. hoek van Tandaye, daar men
nog 4 eilandjes van 'tN. na 't Z. ftrek-
kende digt aan voor de zelve heeft) en
tuffchen Ingeratio, zynde dit eilandje net
in 't midden , en ontrent 1 myl van yder
wal gelegen.

Bezuiden den voornoemden hoek van
Bellofan nu heeft men 'teiland Franicas,
by na tuffchen Masbattas N. O. hoek,
en tuffchen TandayesN.W. hoek, waar
byzich, zeer digt aan een, nog 4 andere
eilandjes, en 2 of 3 mylen Zuidelyker nog
2 andere, vlakZ. enN. 2 mylen van een
leggende , in de ftraat tuffchen Tandaye
en Masbatta, die 4 mylen wyd is, op-
doen, Beooften welk Zuidelykft men 'er

nog 1 ziet , 1 myl 'er af , en 2 mylen
van Tandaye gelegen.

Bezuiden 'teiland Bankingle (dat digt
aan den hoek van Bollofan by Capul legt

)

ziet men een klein langwerpig eilandje

met een rifje in 't N. , en 1 myl Oofte-
lyker , digt aan de wal van Tandaye,
't eilandje Baubau, buiten 't welke men,
zeer diep de ftraat van Tandaye en Mas-
batta in, wel 8 of 10 mylen Zuidelyker,
en ontrent 3 mylen van Masbattas O.
hoek , nog een onbekent langwerpig ei-

landje van 3 of 4 mylen Z. eu N. lang,
en ïbreed , met een rifje 'er om , leggen
ziet.

Nu treden wy tot de befchryving tëffiTandaia;
't eiland Tandaye , van anderen ookTen-
daye, en in 't eerft, eer men den regten
naam wift, 'tPhilippine eiland genaamt.
Her legt meeft op 12, en met zyn Z.O.
hoek y of 6 mylen verre op 1 1 graaden

,

zynde meeft langwerpig vierkant , uitge-

nomen dat de Z. O. hoek y of 6 mylen
verre wat meer uitfteekt. Het is Z. en
N. ruim 20 mylen lang , en O. en W.
14 of ly mylen doorgaans (uitgenomen
dat de Z. O. hoek door zyn verder uit-

fteeken een breedte van 18 mylen maakt)
breed , zynde wel yi of f2 mylea in

't rond.

Aan de N. enZ. kant is een fmal rifje

langs de wal , 't welk zich in 't Z. O.
mèt dat groot breed rif in 't Z. by 't eihnd

Patientie vereenigt. Ten O. de N. W.
hoek van dit eiland y mylen ziet men een

ri-
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rivier waar voor een klein eilandje , St.

Tenella genaamt, legt. 2 mylen Oofte-

lyker ziet 'men de zoute rivier, en 2 my-
len nog Ooftelyker weer een rivier, waar

voor , digt aan de wal , 't vogeleiland

zich vertoont. 1 myl Ooftelyker is weel-

een rivier , en nog 1 myl verder weel-

een , ( waar voor in 't N. het Duivenei-

land 2 mylen van de wal legt ) en dan

nog 1 kleine myl Ooftelyker weer 1 , en

een klein baaitje , Heinsbroeke baai ge-

naamt, met nog een riviertje aan de O.
kant 'er in , alwaar de wal een weinig na

't N. uitfchiet. ' '

Zes mylen Ooftelyker doet zich de Ver-

kens rivier op , en dan komt men by de

N. O. hoek , anders Oabo di Spirito Santo

genaamt, alwaar de wal na 'tZ. draait,

en j* mylen Zuidelyker (na dat men de 4
voornoemde eilandekens voor de wal leg-

gende, voorby geraakt is) Bezuiden een

Korten dikken hoek , een baai van 4 of f
mylen in 't rond , de Vuile bogt genaamt

,

maakt , die vol klippen en droogten is

,

buiten dat men ook nog een kleine droogte

digt by dat dik hoekje ziet, en dat ook
die droogte uit die baai (waar in zich

ook 3 kleine eilandekens, 2 in 'tN. O.,
en 1 in 'tZ. W. der zelve vertoonen) nog
wel 4 of f mylen verre , rond om een

dikken hoek rondloopende , Zuiden aan

voortgaat, het welk ook 'tZorgelyk rif

genaamt word.

Een van die 3 eilandekens in de baai

is Primeiro Sargidero genaamt , en tegen

de Z. kant van ditZorgelyk rif, pas Be-

zuiden dien dikken hoek , anders den ge-

broken hoek genaamt , heeft men 1 klein

eilandje , en een weinig Zuidelyker 't Kat-

teneiland , nog een weinig Zuidelyker

't lang eiland , en nog wat verder Z. op
z kleine eilandekens , 't gebroken eiland

genaamt , al welke eilanden 2 of 3 mylen
buiten de wal , als op een doorgaande -imal

rifje dat Z. en N. ontrent 4 mylen verre

ftrekt, leggen.

Twee mylen Zuidelyker ziet men, 2

mylen buiten de wal, nog 2, eilandekens

op zoo een rifje digt by een na 't Z. ge-

ftrekt, alwaar men dan aan de vafte wal
van Tandaye by een kleine baai ( die in

't N. een fcherp hoekje heeft ) komt

,

voor welkers Z. hoek , die digt by de an-

dere loopt , en de baai als tot een fuik

maakt,. 1 klein eilandje 1 myl van de wal
legt , hoedanig een 'er zich ook 1; myl
Zuidelyker opdoet.

Daar na loopt de wal f mylen na 't Z.

O., alwaar zywat 'tZ. indraait, en een

diepe kleine vuile baai , waar in zich X
eilandekens, een in de krop , en een in

de zak van binnen, vertoonen , en dan
ziet men daar een fpitzen Z. O. hoek,
die wel 2 of 3 mylen lang , en van

't Z. O. na 't Z. wel 4 of f mylen

breed is , voor de Verfpieders eilanden

leggen.

De Z. kuft is zonder rivieren, behalven
eene na de W. zyde, en heeft ook geen
baajen, dan dat het land zig bier en daar wel
wat inbuigt ; en aan de geheele W.kant
ziet men mede geen eene rivier , maar wel
j* of6 baajen j zommige redelyk diep , en
andere wat vlak. Dit is het al, dat wy
van 'teiland Tandaye te zeggen hebben,
daar alleen nog by voegende, dat het zeer

vrugtbaar in ryft, peper, en gember is,

ook geeft het gebergte hier veel yzei
,

en goud. Daar valt ook veel honig,
wafch, groot en klein vee , en hoenderen.

Nu zoude het tyd worden , om vanMangb-

't eiland Mangindanao , 't grootfte naaft <hnao.

.Lucon van alle de Philippynfche eilan-

den , en 't geen het Zuidelykft , meeft
tuflehen de 8 en iograaden, gelegen is,

te fpreken , doch aangezien wy daar over
uitvoerig onder de ftoffe van Ternate
zullen handelen, zoo hebben wy hier niet

anders te melden , dan dat men aan de Z.
W.kant geen eene (gelyk men doorgaans
gemeent heeft ) maar 2 , en dus aan de
Z. zyde van dat eiland 3 groote baajen
heeft j en dat deszelfs hoofdftadt (by
zommige Mindanao , doch by anderen
Kattitoewan genaamt) op 7 graaden en
18 of 20 minuten aan een traaje rivier (die

op 6 graaden 22 min. , en op de lengte

van 241 mylen Beweften Lezart in En-
geland legt) aan de Z. dezes eilands, en
2 mylen van de zee

, gelyk 30 mylen van
de zelve in 't Z. ook de ftadt Sjambongo
gelegen is.

Nu dienen wy nog een woord van
'teiland St. Jan, of St. Juan, mede een Sl^
der Zuidelykfte , en pas 3 of 4 mylen Be-
ooften de N.O. hoek van Mangindanao
gelegen , buiten welken het nog wel $
meer na 'tN. uitfchiet, te melden.
Het legt ruim op p graaden- met zyn

N. hoek, zynde meeft van 'tN. N. W.
na 't Z. Z. O. inde lengte 38 mylen verre,

en van 'tN.tenN. tot het W. ten Z. 24
mylen in 't midden in de breedte uitge-

ftrekt j doch 't N. einde is wel de helft

breeder , als het Z. einde.

Hetistamelykhoog, en vol kleine ber-

gen aan de Z. O. kant, zeer vet en fwart
van aarde, en vol geboomte, dat hier en
daar een groot bofch uitmaakt.

Het eiland Tagima legt even Bezuiden
Mangindanaos W. hoek j ook legt 'er

een eiland , Zubu , of Zebo , een der

Baruflës van Ptolomcus , ontrent op p
graaden , wat Beweften Mangindanao,
zynde p of 10 mylen lang, vol bergen en

geboomte, daar ook de Spaanfchen een

vefting hebben, die hier,als ook op Lucon,
en Panay, al zedert 't jaar 1^64. uit lalt

van koning Philips II. gelegt zyn. Dit

eiland word ook wel Los Pintados ( om
dat
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dat üy hier hun lyf befchilderen) genaamt.

De Ilias Forcados leggen ten Z. W. van

Tagima.
Buiten alle deze eilanden, by ons ge-

melt, zyn'er nog veele andere , die op

den weg naar America , of naar nieuw

Spaanjen , in dien grooten Archipelagus

leggen , van welke het eiland Guana ( of

Guan by de Engelfchen genaamt) dat op

1 3
graaden legt , 'er een is , alwaar de

Spaanze fchepen van Aquapulco gewoon

zyn te pleifteren ; en de Spaanjaards een

fchans met 6 ftukken , en een landvoogt

me 1
: eenige foldaaten hebben.

In de kaart No. IV. ziet men ontrent

if mylen Beooften St. Jan I. dos Areifes

een lang eiland, dat Z. en N. (trekt, f
kleine, en nog 7 of 8 mylen Ooftelyker

I. dos Matelotes, zynde 2 byzondere ei-

landen j maar de verdere zyn ons onbe-

kend , en by na ontelbaar.

In 't algemeen hebben wy nu nog van

deze Philippines te zeggen , dat op veele

der zelve een groote handel met ryft,

peper en andere fpeceryen, als ook met

falpeter, quikzilver, yzer, fraai, zyde

ftofren, porcelyn, koper, goud, zilver, ver-

nis, en allerlei kleeden, mitsgaders met

groot en klein vee gedreven word.
3
Gelyk de meefte 'eilanden nu onder de

Spaanjaarden ftaan , alzoo hebben zy

van den beginne af , en zedert 't jaar

ifó"4. op Zebu (hoewel een koning hier

in 't jaar 15-20. al Chriften wierd) en in

't jaar 1770. op Lueon , hun werk ge-

maakt , om de Heidenen te bekeeren , en

alle de Mohhammedaanen , die 'er waren

,

te verdryven. Na welken tyd zich ver-

fcheide ordres der Geeftelyken , en voor-

al de Jezuiten , hier fterk ingedrongen

,

gelyk zy tot Manilha een zeer aanziene-

lyk kloofter, en ook verfcheide anderen

op de vlekken van Lucon, en op de ver-

dere eilanden hebben , waardoor hier veel

duizenden op hunne wyze tot het Chri-

ftendom (hoewel zy daar weinig van

weten , en nog Heidenen in den grond

zyn ) overquamen , die geen ander bewys

,

dan dat zy maar gedoopt zyn , en eenige

kleine gebeden kennen, daar van weten

te geven.

Dit is wel het voomaamfte , dat wy van

de Philippines, en 't bezit der Spaanjaar-

den in deze Indifche eilanden te zeggen

hadden > want over alle de verdere eilan-

den , die Ooftelyker op , en niet in deze

kaart , leggen , te fchryven , zou ons te

verre buiten ons bellek voeren , behalven

dat men van de zelve ook zoo veel ze-

kerheid niet heeft, als daar toe wel ver-

eifcht word.

Met een woord nogtans moeten wy

,

alvorens daar van te fcheiden , nog die

aanzienelyke en fraaje ftadt Acuapulco of
Aquapulco aanhaalen , waar op zoo groot

I. D e e 1,

een handel der Spaanjaarden is , en van
waar zy jaarlyks 1 of 2 fchepen in Ma-
nilha krygen.

Zy legt eigentlyk in 't Noorderdeel van
America , of in nieuw Spaanjen , onder
'tkoninkryk van Mexico, in de Z. zee,

onder den ïropcus Cancri , of de kreefts

zonnekeerkring , ontrent op 1 f graaden

3 f minuten Z. breedte, en op de lengte

van 274 graaden 10 minuten.

Wy geven de zelve in een zeer nette De ftadt

teekening op No. V. Men ziet de ftadt Aquapul-

zelf by letter A. als in een halve maan co
,

afSe"

leggen , alwaar zich ettelyke reijen van
fraaje huizen (voor al die wat verder van
't ftrand leggen) vertoonen. Zy heeft een
fchoone dubble baai , waar in veel fche-

pen zich zouden konnen bergen, endaar
zy , na dat zy door 't groot gat of die
korte ftraat , met letter C. geteekent,
en zekere klip met letter D. gemerkt,
voorby geraakt zyn, heel zeker op 15- of
ió vadem konnen ankeren.

Men heeft in de zelve ook veel kerken
en fchoone kloofters, en 't is vandaar dat

de meefte Priefters naar Manilha 'gezon-

den worden.

Aan de Weftkant dezer ftadt legt op
een hoek des lands het kafteel van St„

Diëgo , dat als een vyfhoek gebouwd,
met letter B. gemerkt, en viy fterk isj.

buiten 't welke zich een weinig Oofte-
lyker aan ftrand nog een ftormtoren op-
doet , om de fchepen en vaartuigen te

dekken. Op 't kafteel ziet men 17 me-
taale , en verder eenige yzere ftukken

,

zynde wel met 400 koppen bezet.

In 't O. by letter E. is een verkeerde

en zeer gevaarlyke doortocht , alwaar
men wegens een klip, die men daar ont-

dekt , zeer ligt een ichip zou konnen ver-

hezen, welk gevaar men, in 'tW. by
de letter F. , immers zoo zeer van ver-

fcheide klippen daar teverwagten heeft,

gelyk zich Beweiten 't fort St. Diëgo in

de baai zelf ook eenige klippen , voor
welke men zich wel hoeden moet , ver-

toonen, anders is het een uitnemend fchoon
en vermaakelyk geweft , daar allerlei

ververfching te bekomen is, hoewel die

eigentlyk wat dieper in 't land gehaalt

moet worden.

Deze voorname ftadt geeft, om zoo te

fpreken , by na alle den handel , waar door
de ftadt Manilha zoo fterk tot nog toe

bloeit, alzoo de fchepen , die jaarlyks van
daar derwaarts gaan,allerlei koftelyke waa-
ren uit de Zuidzee en uit Mexico daar na

toe , en van Manilha weer allerlei Oofterze

waaren naar Aquapulco, brengen.

Zonder dezen handel zou Manilha ook
maar een dood neft zyn , waar van men
nog onlangs een klaar bewys gehad heeft,

alzoo, volgens berigt van Lisbon den p^ea

Auguifti 1723. , die van Manilha tegen

X hun-
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hunnen landvoogt waren opgedaan , om
dat hy hen verboden had op Aquapulco
te handelen > alzoo dat in zich zelven niet

anders was, als alle die ingezetenen, die

van dezen handel voornamelyk beftaan,

de keel toe te binden. Van wat verder

uitflag dit zyn zal , moet ons de tyd leeren.

Dat dit Aquapulco al van ouds her,

zelfs by de onze bekent geweeft is , blykt

ons klaar uit den tocht van onzen wak-
keren zeevoogt Joris van Spilbergen , die

'er in 't jaar i6iy. den pden October ten

anker quam, welkers verdere ontmoeting

aldaar wy in 't verhaal van zyne reize

konnen nalezen.

De vloot van Jaaues VHeremite is 'er

naderhand in 't jaar 1624. in 'tlaatft van
Öftober mede ten anker geweeft} doch
zy plaatzen dat zeer qualyk op 17 graa-

den. Het voornoemt kafteel fcheen toen

niet lang te voren, en maar, zoo zy zeggen

,

met 4 Dolwerken by den eerften aanleg

gebouwt , en daar na met nog 1 vermeer-

dert te zyn ,
(hoewel men het toen al

met f punten afgebeeld ziet ) gelyk het

ook met een zeer hegte fteene muur om-
ringt is

Het verder wedervaaren dat de vrien-

den van deze vloot met de Spaanjaarden

daar te dier tyd gehad hebben , kan men
mede in het opftel van hunne reize na-

zien.

Dat nu de onzen al meermaalen getragt

hebben den Spaanjaarden ontrent dezen
ftreek , of wel ontrent de Philippines

,

alle bedenkelyke afbreuk te doen , daar

van zien wy nog in de later tyd , of in

't jaar 1635. eenig bewys uit de lart die

haar Edelheden te dier tyd aan den land-

voogt der Moluccos, den heer van Broekom
geliefden te geven, gelyk uit het navol-

gende kort uittrekzefduidelyk blykt.

ExtraB Miffive van den
Heer Gouverneur Generaal , ende

deRaaden van India aan dcnHeer

Johan van Broekom , Geuver-

neur der Moluccos , van denjiei*

Maart 1639.

By aldicn den Raad niet konde bejluiten de

Gallias af te fteeken , zoo verflaan egter ,

dat gemelden commandeur Lambert Jerony-
muszoon op Emilia zal overtreden , ontrent

de Cabo Spïrito Sanclo byhouden , tot primo

of den 4
den Julii , als wanneer met of zon-

der buit na Pehoe, of de Pifcadores, zyne
reize zal vervolgen , en met lief daar aan-

geland zynde^ van zyn komft berigt aan den

gouverneur vanderBurch geven , tenware
,

gelyk wy vertrouwen , daar nader bejegen-

den , van op V byhouden en den vyand te ver-

wagten. Ontrent Cabo konnen geen andere
ordregeven , als in Vjaar \6$6 .den p<i«n.R>

bruarii aan den commandeur Engelzen , en

den vicecommandeur Lambert voornoemt per

inftrutïie hebbengeordonneert , welke inftruclie

en ordre ongetwyffelt by voorfz Vicecomman-

deur nog is beruflende , daar mede ons dan
zullen confrmeren , en aan des zelfs inhoud

gedragen , ons op de ervaring , die meer ge-

voerde Lambert Jeronymuszoon van dat

vaarwater heeft , verlaaten-, eenelyk vinden

wy goed flipt te bevelen , dat Beooftcn buiten

het gezigt van V eiland Tandaja bet Zuide-

lykfte fchip op 12 graaden 20 minuten regt

Z. en N. van den anderen verfpreid byhou-

den , en wakker doen uitkyken. Wy zeggen
,

buiten het gezigt , om van V land niet ver-

kend te worden , alzoo zy zekerlyk verwit-

tigt zyn , wanneer zy vreemde fchepen op de

kufl vernemen , geftadig met vyeren langs de

zelve zeinen, enwaarfchouwen , 't welk de

Spaanze fchepen bemerkende , tragtendante
landen , daar heft konnen , ende ontzien haar
in die gelegentheid niet teftranden , om V zil-

ver te falveeren , daur op gelet dient , ende

om zich buiten 'tgezigt van V land te ont-

houden. Deze ordre en commiffie zal UE:
alzoo uit onzen naame aan Lambert Jero-
nymuszoon ,

'/ zy alleen of in compagnie

van de Gallias verzeild , doen vernemen , en
dat zoo geheim , dat de Spaanjaard op

Gammalamma geenlugt van onze dejfeinen

bekomt.

was onderteekent

Anthonio van Diemer..

Philip Lucasz.

Cornclis van der Lyn.

In 't jaar 171 f. hebben die van de Spaan- Vaartv

lche of Ooftenrykze Nederlanden , ofdie va;

eigentlyk die van Ooftende, eenige fche- Ooft'r'

pen onder de vlag des Roomlchen keizers °^^
uitgereed , en naar Malabar , doch voor- onder

namelyk naar China
, gezonden , die in de vlag *

eerftc jaaren met groote winften , alzoo ??om
'

zy geen laften te dragen hadden , t'huis Keizer,

gekomen zyn.

Daar op begonnen die zelve Reeders
van tyd tot tyd fterker toe te ruften , en
zoo fraaje winften te doen , dat het
ons, en voor al de Engelfche, begon in

de oogen te fteeken
,

gelyk die , ook al

middelen in 't werk gefteld hebben, om
dit door hunnen koning, en deszelfs tus-

fchenfpraak by den keizer , te doen ftrem-
men.
Zy kregen egter naderhand fwaare ram-

Ï)en , alzoo zy nu en dan een fchip ver-

oren hebben, 't geen hen in 't jaar 1722.
te Ooftende zulken krak gaf , dat 'er

zommige geweeft zyn , die aanboden
hunne actie verre beneden 't Capitaal te

verkoopen. Zy hebben ook veel moeite

gedaan , om , door tuftchenlpraak van den
Marquisd?iV//, den keizer te bewegen,
aan hen een Oetroi tot het oprigten

van een Ooltendifche Maatfchappy van

In-
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Indien te geven, 't geen zyook eindelyk

bekomen hebben ; ook zyn 'er reeds 7
Bewindhebbers, 3 van Antwerpen , 3 van

Gent en 1 van Brugge ofOoftende, aan-

gefteld ; doch of andere Mogentheden

daar tegen niet zullen werken , moet ons

de tyd leeren. Gelyk men reeds Memo-
rien, van wegen de koningen van Enge-

land , en Vrankryk , als ook van onzen

Staat, daar tegen gezien heeft.

Om nu' , - voor zoö' verre onzen Staat

aangaat , nog nader kennis van de fchade

en 'tongelyk , 't geen de zelve daar by

tyd , en Van de pogingen by de heeren

Bewindhebberen der geoclröyeerde Ooft-

indifche Maatfchappy dezer 'landen zedert

4 jaaren herwaarts tegen de vaart van die

Pogingen Van Ooftende op Ooitindiën- gedaan, te

ten Be-"
lcrygen '

zo° heeft ïnen maal? naaukeurig
windheb-op de zes volgende Memorien , door der

beren tot zeiver lalt aan de heeren Staaten Generaal

aangeboden, te letten.

De eerfte dezer Memorien is van den
pden Februarii 1720. waar in- de E:Maat-
fchappy dezer landen klaar aahwyft , hoe

en op wat wys de limiten van den koop-

handel der Indien langs de twee wegen
van de kaap der Goede Hoope , en van

de ftraat van Magellaan , tuflehen de on-

derdaanen van Spaanjen , en die van deze

Republyk, beraamt, bepaalt, en byhet

f
de en6de Art. van het Traclaat van Mun-

iter vaftgeftelt zyn.

Ook toont zy , dat de limiten en di-

flritten voor deze vaart , van weerkanten

gehandhaaft en zoo opgevolgt zyn door

een volftandig gebruik ^ dat de band des

vredes ook zedert dien tyd geweeft is.

Daar by verklaart zich de E: Maat-

fchappy ook als Souverein in het diftricr.

van haar Oótroi in de Indien , bewyzen-

de , dat de koningen van Spaanjen , en

aan hunne opvolgers , voor eeuwig aan haar

by het Tractaat van Muniter afgeftaan

,

en overgegeven hebbende regten, diezy

verkregen hadden , 't zy door de wape-

ning de-

Eer vaart

Ier

Doften-

ienaars.

fy ver-

theide

vlemO'

iien,

iar

ïoog

Vlog:

;ipenge-

:gt. nen, ofdoor vergunning der Pauzen , om
in de Indiiche zeen te vaaren , en te han-

delen langs de kaap der Goede Hoope , en

langs de kuiten van Africa tot in China

,

in de Molukkize eilanden , en in Japan ;

met geheele ukfluiting der onderdaanen

van eenige provintien , die onder de Spaan-

fche Monarchie zouden mogen behooren :

En dat de Republyk insgelyks aan Spaan-

jen afgeftaan had de regten die ze mogt
hebben, om te vaaren en koophandel te

dryven in dat gedeelte van Indien, 't welk
door de ftraat van Magellaan op de Zuid-
zee, en op de Manilhafche eilanden uit-

komt. Dit is het uti poffidetis van het

berugt Tractaat van Muniter , dat de con-
dirfen en wyze van navigatie en van den
koophandel , in de groote zeen bepaalt

,

en voor eeuwig vaitgeltek heeft tuflehen

de twee volkeren, die in oorlog waren,
en die daar door een gelukkige vrede be-

komen hebben.

Zy betoont met de oude brieven , en Met ver-

met voorbeelden ^ dat de onderdaandn van toonmg

alle de provintien der Spaanfche Monar- van neC

chie, welke geen Caftiliaanen waren , door v
n

fgn
y *

hunne koningen , en door hunne wetten
, hen daar

altyd uitgefloten zyn geweeft van denby wotd

koophandel van die Indien , Welkers ont- êeclaan-

dekking hen niets gekoft had ; en in het

byzonder bewyft zy, dat alle Succefïèu-

ren, die den eigendom, van de Spaanfche

Nederlanden zouden mogen krygen , ver-

bonden geweeft, en gehouden zyn, om
daar niet te mogen vaaren, nog om die

vaart aan de gemelde Spaanfche Neder-
landen toe te ftaan , op ftrarFe van zyne
Souvereiniteit in commijfim £s? ifjè jure té

verliezen.

Deze zaaken dus verre nu bewezen zyn-
de , zoo word verder door deze E: Maat-
fchappye uit het Tractaat van Munfter,
als ook uit de Alliaptién , en uit de latere

Tractaacten aangetoont , dat zyn Keizer-

lyke Majefteit ten opzigt van de provin-

tien , die tot zyn behoeve verdeelt zyn
geweeft ,

gehouden is aan de zelve ver-

pligtingen, waar aan de geheele Monar-
chie zich voor deze verdeeling verbonden
had , en dat bygevolg de begonnen on-
derneming van een navigatie en koophan-
del op Ooftindiên uit Ooftende , waar
van men het nadeel reeds gevoelde , en
die zoo klaar en kragtig tegen de Traclaa-

ten en tegen de regten der Geoctroyeerde

Maatfchappy dezer landen aanloopt , de

heeren Bewindhebberen in alle billikheid En m<*

zeer veel grond gaf, om aan haar Hoog aarfhaar
Mog: te verzoeken, middelen te Weenen , Hoog
en te Bmflël aan te wenden , om deze M°g"- om
nieuwigheid te doen ftaaken. dit tebe.

Deze Memorie was den iÖden April

17ZÏ. haar Hoog Mog: zoo ras niet aan-

geboden en voorgedragen , of de zelve

Heeren zonden daar op terftont ordre aan

hunne Minifters , die zich aan 't hof van
den Keizer, en'by den Marquis dePrié,

onthielden, om aangaande deze zaak de
noodige vertoogen te doen.

De tweede Memorie van den 24ften Julii

172,1. toont klaar aan, dat het keizerlyke

Hof, en dat van Bruflèl , niet alleen geen
agt geflagen hadden op het verzoek van
haar Hoog Mog: , maar dat men daar in

tegendeel den koophandel van de Ooften-

rykze Nederlanden op Indien , meer dan

oit begunftigt had , en men 'er zelf ook
van een Oótroi fprak , dat de Keizer ge-

negen was aan de Vlamingen te geven

,

tot het opregten van een Bevoorregte

Maatfchappy , die in ftaat zou geltek

worden, om deze navigatie en koophan-

del , tot nadeel der ingezetenen van deze

Republyk , voort te zetten. Waar op

X a de
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de heeren Bewindhebberen haar Hoog
Mog: verzogten , dat zy haare pogingen

te Weenen, en te BrufTel, geliefden te

verdubbelen , om het quaad te fluiten

,

en om het toeftaan van zulken Octroi af

te raaden.

Dit verzoek der heeren Bewindhebbe-
ren , by deze haare Memorie gedaan

,

keurden haar Hoog Mog: niet alleen

goed i maar vernieuwden ook haare or-

dres aan de Hollandfche Minifters te

Weenen en te BrufTel , om daar na te

werk te gaan.

Aangezien nu dit tweede voorftel der

heeren Bewindhebberen en van haar

Hoog Mog; niet meer vrugt by den Kei-

zer ot aan 't Hof te BrufTel , dan 'teerfte,

gedaan had, zoo vond deze Nederland,
fche Maatfchappy goed , om den 3iften

Juin 1722. een derde Memorie aan haar

Hoog Mog: aan te bieden , waar in zy

den inhoud van haare voorige vertoogen

van den i6den April 1710. en van den 24ft'n

Julii ijlt. herhaalde.

Daar beneven verzekerde zy , dat het

keizerlyk O&roi , waar van bevoorens

maar in 't gemeen, en als nog onzeker,

gefproken was , nu op 't punt ftont, om
toegeftaan, en in weerwilvan de traétaa-

ten , wetten , en alle de oude en nieuwe
conventien , en zonder ook eenige agt

te flaan op de regtmatige en herhaalde

vertoogen , die haar Hoog Mog: tot ftui-

ting van den voortgang dezer onregtveer-

digheid hadden laaten doen, verleent te

worden , weshalven de heeren Bewind-
hebbers met zeer veel grond verzogten

,

dat haar Hoog Mog: haare Minifters aan
de voornoemde Hoven wilden gelaften,

de grootfte vlyt , en de uiterfte pogingen
aan te weriden , om het uitgeven van dat

OcTrroi te ftremmen.

Deze derde Memorie door de Minifters

van onzen Staat met de noodige ordres

naar Weenen , en naar BrufTel gezonden

,

doch. te gelyk ook bevonden zynde , dat

de zelve van geen beter uitwerking, dan
de voorige, geweeft was, zoo vonden de
heeren Bewindhebberen goed den ij-de«

Maart 1723. een vierde en zeer nadruk-

kelyke by haar Hoog Mog: in te leveren',

waar in zy toonden , dat in weerwil van
zoo veel billyke vertoogen , zoo dikwils

te Weenen, en te BrufTel herhaalt, het

OJtroi des Keizers tot opregting van een,

Maatfchappy in de Ooftenrykze Neder-
landen nu met 'er daad reeds toegeftaan

,

en verleent was.

Daar beneven wezen zy zeer duidelyk

aan, uit de aangehaalde Traótaaten , wet-
ten, brieven, en conventien , mitsgaders

uit de exempelen van een duurzaam en

onwederrocpelyk gebruik, dat de keizer

dit Oóhoi niet heeft konnen toeftaan

,

zonder de grootfte overtrecding
}
en een.

geweldige onregtmatigheid tegen dezen
Staat te plegen , nademaal zyn Kei-
zerlyke Majeftcit door den byftand der
wapenen van Engeland, en van dezeRe-
publyk , bezit van de Spaanfche Neder-
landen nemende , zich perfoonlyk ver-

bonden had aan de conventien , die met
zyn voorzaaten gemaakt , en onderhouden
waren, waar van zyn Brittanifche Maje-
fteit , by het Tra&aat van Barrière , de
guarantie wel op zich heeft willen ne-
men.
Op dezen grond nu verzogt deze Maat-

fchappy haar Hoog Mog: weder , dat zy
op nieuw haar gezag te Weenen , en te

Brufïël , en over al daar 't noodig mogt
zyn, geliefden te gebruiken, om dat Oftroi
te doen intrekken , en te verhinderen , dat

het verder in 't licht quam.
Deze bewoording van over al • daar,

't noodig zoude zyn, bewoog haar Hoog
Mog: , om deze vierde Memorie ij».

'tFranfch te doen vcrtaalen , en. daar van
aflehriften aan den heer VHeremitage, tot

Londen, aan den heer Hop teParys, aan
den heer Ham te Madrid , mitsgaders
aan de heer Hamel Bruyninks te Weenen ,
en aan den heer Pejiers te Brunei , met
alle de inftantien , daar toe vereifcht , en
nu reeds genoeg bekent, te zenden, doch
zoo veel agtbaare pogingen , by die van
haar Hoog Mog: gevoegt, niet het aller-

minfte uitgewerkt , maar dat keizerlyk
Octroi egter zynen voortgang volflagen
bekomen hebbende , en te Bruftèl reeds

gedrukt zynde , zoo hebben de heeren
Bewindhebberen, aan hun hoofd hebbende,
vier Borgermeefters van Amfterdam , en
de aanzienelykfte Regenten dezer Repu-
blyk , goedgevonden een vyfde Memorie
van den zpüea Julii 1723. aan haapHoog
Mog: ( die ondertuflehen kort te vooren
aan de ingezeteenn van dezen Staat ver-
boden hadden, om dienft by deze Maat-
fchappy van Ooftende te nemen

, gelyk
naderhand ook onze Geallieerden.,' te we-
ten , die van Engeland en Vrankryk , mede
op fwaare ftraffen gedaan hebben ) voor
te dragen , en daar in alles voor te ftellen

,

't geen met de grootfte waarheid , en
overtuiging , zoo ten opzigt van dat OcTrroi

in 't algemeen, als ook in opzigt van de
buitensporigheden , by verfcheide artike-

len van dat Octroi toegeftaan , kan gezegt
worden j al het welke van te meer op-
merking om zeker gevaailyk gevolg is,

aangezien de Keizer daar by belooft tot

handhaving deszelfs de kragten van zyne
wapenen te zullen gebruiken , behalven
dat zyn keizerlyke Majefteit aan die nieu-

we Maatfchappy toeitaat , om oorlog,

vrede, alliantien, vaftftellingen , en on-

bepaalde conqueften in de Ooft- en Wdl-
indié'n te gelyk , te maaken.

Deze laatfte ftap des Keizers nu deed
hen
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hen begrypen, dat hen daar by alle hope

van eenige billyke voldoening , diezy tot

nog toe van de regtmatigheid van zyn

keizerlyke Majefteit verwagt hadden,

was afgefnedeiii weshalven de heeren Be-

windhebberen , ziende de onverfchillig-

heid, die men te Weenen en te BmiTel

voor de billyke voordellen en inftantien

zoo van deze Republyk, als ook van de

Vorften , haare Geallieerden, getoont

heeft , in dit uiterfte haar Hoog Mog:
verzogten , dat zy hen geliefden toe te

Haan, om zich van de middelen , hen van

God verleend , te water en te land te

mogen bedienen , en om dus geweld met

geweld te keeren.

Deze vyfde Memorie bragt zooveel te

weeg , dat 'er befloten wiert den heer

Pc/m van Brunei te roepen, enden zel-

ven naar Hanover te zenden, om de gua-

rantie , die zyne Brittannifche Majefteit

by het Traóhat van Barrière, 't welk dat

van Munfter beveiligt, belooft heeft, te

verzoeken j die in 't laatft dezer maand
zeer gunftig van zyn Majefteit aldaar ge-

hoort is
,

gelyk ook zyn Majefteit dien

heer op zyne deftige aanfpraak, waar in

hy de noodzaakelykheid van 't ftremmen

dezer Ooftendifche Maatfchappy (als

ftrydende met alle tractaaten en conven-

tien , en voor al met dat van Barrière

)

zeer kragtig vertoont , belooft heeft dat

gene , waar toe hy zich verpligt heeft,

te zullen volvoeren. Ook hebben de

Franfchen in die zelve maand, en al be-

voorens zeer kragtig tot het vernietigen

van die Maatfchappy (gelyk de voor-

noemde Mogentheden nog aanhouden te

doen) gearbeid.

Nademaal nu ondertuflchen deze Maat-

fchappy van Ooftende werkelyk bezig is

met verfcheide fchepen naar de Indien uit

te ruften , zoo heeft onze Maatfchappy

den oden Augufti des zelven jaars een zesde

Memorie by haar Hoog Mog: doen inle-

veren, waarin zy te kennen geeft , dat de

Generaal , en de byzondere Gouverneurs

van de Indien , berigt bekomen hebbende

van het nadeel , dat die van Ooftende aan

den koophandel van die geweften doen

,

meer dan eens ordreverzogt hebben, om
zich tegen deze ongeoorlofde navigatie

te kanten , om welke reden dan de Be-
windhebberen ook niet langer konden
uitftellen de vereifchte ordres en inftructien

naar Indien te zenden , om daadelykhe-

den van die kragt te gebruiken , welke
bequaam mogen zyn , om de beginzelen

en den voortgang van deze nieuwigheden
in het diftrict van hun Octroi te vernie-

tigen.

Ook hebben de heeren Bewindhebbe-
ren by deze nadere Memorie aan haar

Hoog Mog: ook een Latynfche Difj'ertatie

gevoegt , o nder den navolgenden titel :

Differtatio de jure quod competit Societatï

privilegiata faderati Belgii ad. Navigatio-

nem & Commercia Indiarum Orlentaüum

adverfus incolas Belgii Hifpanici (hodie)

Auftriaci. dat is : Beweering van het regt

dat de bevoorregte Maatfchappy dezer ver-

eenigde Nederlanden heeft tot de vaart en

handel op de Qoftindïèn tegen de ingezetenen

der Spaanfche (hedensdaags) de Oofienrykfche

Nederlanden. In welke differtatie zeer klaar

de zin en inhoud van 'tfde entf^ art. van
de Munfterfche vrede , in 'tjaar 1648. ge-

floten, in 'tbreede aangewezen, en on-
der anderen getoont word ,. dat aan de
Spaanjaarden niet geoorloft is zich in

Ooftindiën verder, als tot de Pbilippyn-

fche eilanden, uit te breiden. Ook word
1 daar in nader aangewezen , dat het f

de art.

de nu Ooftenrykze Nederlanden raakt >
yl dat zy volgens de wetten en voorbeel-

den verbonden zyn zich daar aan. te hou-
den , en dat dierhalven , volgens den in-,

houd van 't Oótroi of voorregt der Er
Maatfchappy dezer landen , haar geoor-

loft is haar regt met 'er daad te hèfcher-

men , en alle middelen by der hand te

nemen, om indien de Ooftenrykze Ne-
derlanders binnen de grenzen der E: Maat-
fchappy komen , zich met de wapenen ,
of anaerzins, te verdedigen.

Daar op nu hadden de voornoemde
heeren den f

den OcTrober weer een Memo-
rie, tot deze zelve zaak betrekking heb-
bende , aan haar Hoog Mog; overgege-

ven j en den ifden dier maand bleek, dat

de koning van Groot Brittannien den
heer Pe/lers , op zyn vertoog, teHerren-
hauzen een zeer gunftig antwoord gege-
ven , en belooft had haar Hoog Mog: zaak
in dezen opzigte volflagen volgens de
Tractaaten te zullen handhaven , gelyk
dit zyn Majefteit en de koning van
Vrankryk hunne Minifters aan 't keizer-

lyk Hot mede zoo gelaft hadden , dat na-
der in November by een nieuwen laft door
beide deze vorften aan hunne Minifters,

aan 't voorfz Hof gegeven , quam te bly-

ken.

OndertufTchen had de Keizer (zoo men
zeide) verlof gegeven om , buiten de
voorige zes, den u dcn of izden dito vol

geraakt , nog vier millioenen , in te

teekenen , een klaar bewys , dat zyn
Majefteit ontrent dit ftuk nog niet van
gedagten verandert is.

Of'er nu reeds eenige middelen voor-

geflagen , en uitgevonden zyn , of nog
zullen worden , om de zaak by te leg-

gen , en malkanderen in der minne te

verftaan , zal ons de tyd nader moeten

leeren. Het is zeker , dat zy de waa-

ren , die zy uit China , en Indien , in

veel korter tyd , en veel onkoftelyker,

dan wy , aanbrengen , ook veel beter

koop, dan wy de onze, konnen geven,

X 1
waai'
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handel

der Ne-
derlan-

ders in

Ooit-

indiè'n.

waar door zy ons, en voor al de byzon-

dere lieden , die hun goed op Batavia in-

koopen, groote fchaade toebrengen.

Na deze korte afwending, die wy ter

oorzaake van deze nieuwe Ooftendifche

Maatfchappy genootzaakt zyn geweeft

te maaken , zullen wy ons eindelyk tot

onze Landslieden , en de beginzelen van

hunne ondernemingen na 't Ooften , kee-

ren.

Van de Onder de zeehelden , die met een by-

vaart en zondere hartvogtigheid en onverzaagt-

heid het Ooften bevaaren , en zich

daar beroemt gemaakt hebben , zyn de

wakkere en naarftige Nederlanders ( door

ons wel de laatfte in rang geftelt , maar
daarom geenzfns de minite te reekenen)

met zulken byzonderen voorfpoed tot

nog toe by alle volkeren zoodanig bekent

geweeft , dat zy , daarom van de meefte

benyd, in weerwil van dien Nyd, door

hunnen ongemeenen grootert handel en

veelvuldige veroveringen in Ooftindiën,

van tyd tot tyd zoo magtig aldaar , en

ook hier in hun eigen land , geworden
zyn , dat zy in Indien alle Europeïfche

Natiën, zoo in de wyde uitgeftrektheid

der by hen zoo dapper overwonnene
landen , als in 't groot gewigt van hun-

nen handel aldaar zeer verre overtreffen,

en in de zeven vereenigde Nederland-

fche provintien hunnen naam en ver-

mogen , bevorens klein , en naauwlyks

bekend, by de vorften, en andere ftaaten

van Europa , zoo veel hebben doen we-
gen , dat de aanzienlykfte koningen en

Mogentheden van dat wereldsdeel , het

voor eere , en vaftigheid voor hunnen
byzonderen ftaat geagt hebben , met de

heeren Algemeene Staaten van dat klein

landje in verbond te treden, en de zelve

veeltyds als die genen aangezien hebben

,

die door hun groot vermogen in ftaat

waren , om het evenwigt van de fchaal

der Mogentheden van Europa te maaken

,

of wel na die zyde , met welke zy zich

verbonden , den evenaar te doen over-

llaan.

Die uit de ^et za^ dierhalven de pyne wel weer-

grond dig , en niet onvermaakelyk wezen , de
opgehaalt ware redenen , en gronden van deze vaart

der Hollanders naar Ooftindiëu eens na

te fpeuren , die uit den grond op te del-

ven , en met de uiterfte verwondering,
en verbazing hunne ongeloof!yk groote

magt , uit zoo geringe beginzelen al-

daar voortgefproten , aan een te fchake-

len. Wy zullen toonen , .datzy, die hier

te lande in gedaante en wezen maar een

Gemeenebcft vertoonen , in die Oofter-

fche landen van zulken gewigtig , op-
permagtig, en wyduitgeftrekt vermogen
zyn , dat zy al de vorften van Indien door
hunne groote vlooten ter zee , en door
hunne legers te lande , menigmaal hebben

word.

doen zidderen , en beven , behalven dat

zy zoo veele landen, en fteden, (gelyk
wy dat hier na in 't byzonder zien zullen )
ten deele door 't fwaard van de Portu-
geezen , en andere Indifche vorften , ten
deele door de fchrik voor hunne wapenen

,

by voordeelige verbonden hebben aange-
wonnen , dat zy in opzigt van hunne
groote bezittingen , en veroveringen al-

daar , verfcheide koningen van Europa
verre overtreffen > welke hunne magt
ook daar by af te nemen is , dat zy onder
de vorften en koningen van Indien , door
de tyd , en den fchrik hunner gelukkige
overwinningen alom , ook zulken ontzag
verkregen hebben , dat zy aldaar in ver-

fcheide magtige ryken niet alleen veele

koningen, maar zelfook verfcheide kefters

( gelyk wy hier en daar toonen zullen

)

gemaakt, zulke, die hen niet aanftonden

,

verworpen , weer andere op den throon
gezet , en die daar op zoo kragtdadig
gehandhaaft hebben , dat een yegelyk

,

die deze hunne grootze en heldagtige be-
dryven met een aandagtig en onpartydig
oog gelieft na te fpeuren , zal moeten
bekennen , dat zy zich in het Ooften een
vermogen , en oppergebied , verkregen
hebben, waar van geen voorbeeld , nog
by de Ouden , nog by de hedendaagze,
nog in het Uoften , nog in ganich Euro-
pa , te vinden is. Vermits ik geene
Natiën kenne, die oit zoo oppermagtig
koningen en keizers na haaren zin , het
zy in 't Ooften , het zy elders , af en
aangeftelt , of die op den throon be-
veiligt , en op de wenk van haare oogen

,

door een zeer fyne en nogtans billyke

politie, opdiewyze onder hun bedwang
gehouden hebben , als beft met hun be-
lang overeenquam.

De Hollanders, die uit den aard goed
en dierhalven zeer fterk tot de vrede en
vriendfehap met alle redelyke en ruftzoe-

kende volkeren genegen zyn , om den
koophandel, hun eenigfte oogwit, ver-

maak , en de voorname zenuwe van hun-
nen Staat , in der minne voort te zetten

,

zouden nooit gedagten gemaakt hebben

,

om eenige voordeden verre buiten 's lands

te zoeken , veel min om daar eens anders

landen te ontruften , of daar eenige ver-

overingen te doen , maar gelyk men een
kat , die in 't naauw is , wonderlyke en
zeer onverwagte fprongen ziet doen, al-

zoo heeft men de Hollanders , die nazaa-

ten der ouden Katten , door de vervol-

gingen en de benaauwtheden , in welke
men hen gebragt heeft

, gedwongen, om
te toonen , dat zy , even als een kat in de

benaauwtheid , en als dat wakker nakrooft

der Katten, en aloude Batavieren, zich

als een kat , die niet zonder handfehoe-

nen aan te taften was , door wonderlyke

1 en verbazende fprongen uit het midden
der

Hoe
Spaan

fche.f

volgii

hen «

eerft *

ged\v i"

gent ;:
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der zelve niet alleen wiften te redden,

zich van de gcweldenaryen van Philips

II. koning van Spaanjen, te ontflaan, en

zyne nazaaten , na een heldagtigen oor-

lof van 80 jaaren , voor de vryheid van

hungeloove, in 'tjaar 1648. by deMun-
rterfche vrede te dwingen , hen als vrye

Staaten (voor hoedanige zy al menigte

van jaaren te vooren by andere vorften

en republyken van Europa met veel roem

te boek ftonden ) te erkennen , maar dat

zy ook buiten dien door hunne ongemeene

necrftigheid ,
groote ervarenheid ter zee

,

en kloekmoedige ondernemingen , zoo

het al in hun land niet gelukken wilde

,

middel witten , om , na het doorkruiflèn

van de alleronbekendfte zeen , zelf in het

Ooften, en als aan het einde van de we-
reld hun geluk te zoeken , en zich daai

een onfterfelyken naam , zoo door het

voortzetten van den handel ( zonder wel-

ken zy niet leven konnen , en die als de

ziel , en hartader van hunnen Staat is) als

door 't veroveren van de bezittingen van

dezen doodelyken vyand aldaar, temaa-
ken , zonder nogtans anderen in de

vreedzaame bezitting van hunne wettige

landen eenigermate te ftooren, aan-

gezien zy in der zelver ryken , na een

minnelyk verzoek , en op een billyke

toelaating der vorften in 't Ooften,

egter hunnen koophandel aldaar konden

voortzetten , welke billyke paaien zy ook
noit , dan door de geweldenaaryen of
trouwloosheden der inlanderen , en andere

nooden, geperft, overgetreden zyn
, ge-

lyk dit ganfche Werk door ook blyken

zal , dat de Nederlandfche Ooftindifche

Maatfchappy zich een ongemeenen groo-

ten naam en luifter by alle vorften van

Indien , enkelyk en alleen door haare on-

kreukbare trouw , en opregte behertiging

van geregtigheid , de ware grond van alle

Ijinne ruft en een beftendige vrede, verkregen,
ï»tvoor

en ook tot dezen tyd toe behouden heeft

,

I, p- hoewel zy aan allen , dien 't lufte hen te

lidd en verongelyken , ook getoont heeft , dat
^egtig- zy zich op zyn tyd zeer gevoelig daar

over wift te wreeken , en haar gekreukt

regt te herftellen , en te handhaven.

Die de gedenkfehriften der Nederlan-

ders doorbladert heeft , zal zekerlyk gezien

hebben , dat hun koophandel zich in de

Middelandfche zee , in Engeland , Vrank-
ryk , 't Noorden, enz. en ook veel in de ry-

ken van Spaanjen en Portugal, uitbreidde

,

en zich dus met kleine doch zekere winften

in die geweften vergenoegde. Waardoor
het dan gebeurde , dat zy veele fchepen

naar de havenen dezer twee laatfte ryken
zonden.

Na dat nu Portugal ten tyde van ko-
ning Philip II. ook onder Spaanjen ge-

raakt, en byhem befloten was de 'Neder-

landers , na het vertreden van al hun

1

voorregten, tot de Roomfch Catholyke
Godsdienft met geweld te dwingen , of
anders die gantfche Natie uit te roeien

,

zoo begon hy dit godloos werk aan de
eene zyde met de lnquifitie , of gemoeds-
dwang , door 't ftellen van verfcheide
nieuwe Biflchoppen in Nederland , en
zynen Bloedraad in te voeren ; aan de an-
dere zyde , om hen de keel eenigzins toe
te binden, ook hunne fchepen , enveelen
hunner ingezetenen , in zyne fteden en
havenen zich wegens den koophandel op-
houdende

,
jammerlyk door arreften , en

inquifitien te plagen , en hen zoo veel

geweldenaaryen in hun goed en gemoed
aan te doen , dat dit voor zulk een moe-
dige Natie , hoe geruft , vredelievend

,

enftil anderzins uit haar eigen aard, niet

langer te harden , en volftrekt onmogelyk
was , zoo langer ftaande te konnen bly-
yen, vermits hun koophandel , niet alleen

in die ryken , maar ook ten grooten deele
in de Middelandfche zee, door 't gevaar
't geen zy van dien trotzenvorft, ontrent
den doortogt van haare fchepen door de
ftraat van Gibraltar, te lyden had, ge-
ftremt , en daar by een groote ader van
haaren Staat , die door de zeevaart en
koophandel voornamelyk beftaan moeft,
afgefneden wiert.

Dit dwong hen, om dit geweld te ont-
gaan , na andere wegen , om ftaande te

konnen blyven, met een ryp overleg uit

te zien , en dit verval , 't geen by vervolg
van tyd 't gantfche gevaarte , van hunnen
toen nog zoo geringen Staat, zou heb-
ben konnen doen inftorten , door held-
agtige ondernemingen , en door 't onder-
fchragen van dit fwak gebouw , met eenige
nieuwe zuilen in 't Ooften of 't Weften

,

fpoedig te herftellen.

Het oogmerk van de ware patriotten

van ons land liep daar meeft heen , om
van het ryk van den Spaanjaard en Por-
tugees voortaan af te zien , op 't zelve
niet, dan onder den duim, zelf by den
oorlog te handelen, hen, waar men maar
kon, alle afbreuk te doen, en voor eerft,

als 'tallerheilzaamft in hun oog, het zy
door het Noorden , het zy langs den ge-
woonen weg der Portugeezen voorby de
kaap de Goede Hoope, naar het Ooften
door te booren , niet alleen om den koop-
handel daar door als uit den grond te

herftellen , maar om ook de Portugeezen
en Caftiliaanen van dien koftelyken han-

del op het Ooften (alzoo zy nu niet

meer door Paufelyke of Spaanfche ver-

bodsbrieven uit Ooftindiën , als bevoo-

rens , konden gefloten worden) en voor al

van die der zoo dierbare fpeceryen , wel-

kers ftapel tot nog toe te Lisbon voor-

namelyk , en ook te Antwerpen , geweeft

was, geheel en al te ontzetten, hen uit

Indien (waar 'tmogelyk) te verdryven,

en
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en dus de geledene fchade op hen te her-

halen.

De eerfte , die tot dit heilzaam werk
de hand geleent , en daar by een onfter-

felyken naam , en gezegende gedagtenis

by de nakomelingen , en , wegens hunne

froote en heldagtige onderneming , zelf

y hun vyanden (zoo zy maar eenige ag-

ting voor de deugd hebben) verdienden , en

daar by, volgens het zinnebeeld van hun
landfehap als woritelende leeuwen , het

dreigend gevaar zoo mannelyk , en ge-

lukkig door de klotzende baaren van die

verbolge zee ontworftelden , of den

grond daar toe leyden , zyn geween: de

heeren Jacob Valk , fchatbewaarder , en

Chrifloffel Roeltius , loontrekkend Raad
der heeren Staaten van Zeeland , by

welke zich verfcheide voorname Zeeufche

kooplieden , als Balthazar Moucheron , Jan
Janszen , Carel en Dirk van Os gevoegt

,

en wel byzonder op het verzoek van de

heer Moucheron, en op verkregen verlof

van de Hoog Mog: Heeren d'Algemeine

Staaten, goed gevonden hebben , eerft

een proeve van dit groot voornemen naar

het Ooften door eenen weg om de Noord
te nemen , en eenige fchepen derwaarts

te zenden , om te zien , of zy langs Tar-

taryen , en door de yszee , by 't waar-

nemen der gelegenfte tyd , niet tot in

Ooftindién , door een veel korter weg
als die der Portugeezen , zouden konnen
doorbreken.

Om dit werkftellig temaaken wierden
z fchepen , i van Amfterdam , i van Zee-
land, en i van Enkhuizen, gereed ge-

ders naar maakt , die onder 'topperbevel van den

ii oni
emren zeeheld, Willem Barentfz van der

in Ooft- Schelling, met nog i jagt by zich, den
indien te f

den Julii 's jaars 1 5-94. in zee liepen,
komen, j^y quam voorfpoedig tot Kilduin in

Moscovien , geraakte op 72 graaden en

2f minuten , niet verre van Nova Zembla

,

zag , wat Ooftelyker loopende , tuflehen

kaap Baxo
, 4 mylen van Langeres , en

den Wefthoek der Lomsbaai , twee inwy-
ken , raakte dus al verder , by den fwar-

ten hoek, aan Willems eiland (zoo hy
dit noemde ) op 7f graaden en ff minu-
ten , en daar na op j6\ graaden by den
hoek van Naflau , van den welken hywat
Ooft ten Zuiden , en Ooft Zuidooft aan-

liep , daar hy eenig nieuw land Benoor-
den Nova Zembla meende te zien, doch
verloor daar door de fwaare wind , die

hem dwong 16 uuren zonder zeilen te

dryven , zyn roeijagt , en quam eindelyk

ontrent het land van Nova Zembla tot

aan den Yshoek , die op yy graaden

legt.

Dus was Willem Barentfz van der Schel-

ling den 3i ften Julii genadert, tot aan de
eilanden , by hem de eilanden van Oran-
gien genaamt, doch kon niet

è

zien, dat

Tochten
der Ne-
derlan-

daar eenige ftraat of doortogt , om ver-

der naar 't Ooften en in de Tartarifche

zee te raken, te vinden was, weshalven
hy , ziende dat zyn volk lufteloos in die

togt wierd , beft keurde weder te keeren

,

en zyn andere makkers , die na de Way-
gats , of de ftraat Naflau

, geloopen wa-
ren, te gaan opzoeken , om te ontwa-
ren , of zy , die wel op 80 graaden ge-
weeft waren , ook iet nadersj daar op
gedaan hadden.

Op deze te ruggetogt paflèerde hy
weer den Yshoek , Trooft- Naflau- en
andere hoeken, ontdekte op 71 graaden
een klein eiland , dat hy , om zyn fwart-

heid boven op , het Swarte eiland

noemde.

Zy zagen buiten de reeds gemelde nog
verfcheide andere hoeken , als de Kruis-
hoek , de St. Laurens en de Schanshoek

,

ook een zeer fchoone haven , by hen om
't meel daar gevonden , de Meelhaven ge-
naamt, mitsgaders de eilanden St.Clara,
en van Matfloe , en Delgoy , op <Sp graa-

den leggende, alwaar zy hun twee me-
degezellen van Zeeland en Enkhuizen,
die daags te vooren eerft uit de Waygats
gekomen waren , vonden, die niet anders

dagten , of Willem Barentfz was rondom
Nova Zembla gezeik , en door de Way-
gats weer by hen gekomen. Dus keer-

den zy dan gezamentlyk weer naar huis",

en quamen den i6den September met een
yflelyken walrufch , die zy gedood had-

den, voor Amfterdam ten anker, doch
zonder hun oogmerk bereikt te hebben,
alzoo ook zyn twee makkers , hoewel zy
reeds in de zee , in welke zich de groote

rivieren Oby enjanizea ontlaften, meen-
den geween: te zyn , door de fwaare ys-

bergen en ftormen te rug gedreven , ook
daar van wegen het ys geen doortogt
hadden konnen vinden.

Hoewel deze eerfte togt niet ten beften

afgeloopen was , benam hen dit geen-

zins den moed , om dit andermaal , op
hoope van beter geluk , tewagen, en met
een grooter getal van fchepen, langs de
Waygats , en 't land der Samojeden , door
de ftraat Naflau dien weg , die zy zoo
yverig zogten , op te fpeuren , vermits

Jan Huygen van Linfchoten, die commies
op 't Enkhuizer fchip geweeft was , en
die daar in door die van 'tZeeufch fchip

onderfteunt wierd , zeer groote hoope
daar toe gegeven , en een breed en fmaa-

kelyk berigt daar van gedaan had.

Men zond dan in 't jaar ifPf. van we-
gen dezen Staat 7 fchepen , 2 van Am-
fterdam , 2 van Zeeland , 2 van Enkhui-
zen , en 1 van Rotterdam , uit , waar
onder fchipper Willem Barentjz van der

Schelling , en de commies van Heemskerk ,

(die dappere zeeheld, die in 't jaar 1507.

in de baai van Gibraltar zoo loffelyk zyn
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ontmoetingen van 'tys, zyn zydenu dea

in de Tartarifche zee geloopen , doch
moeiten van wegen het (waar ys weder-
om na de Waygats keeren , en het by
den Kruishoek zetten. Zy deden eenige

dagen daar na nog wel eenige pogingen
om verder te geraken , doch waren ge-

leven voor 't vaderland verloor) zich op

't groot {chip van Amfterdam mede be-

vonden.

Deze, immers zes 'er af, waren ook van

verfcheide koopmanfehappen , en dierhal-

ven ook van commiefen , om koophandel

te dryven , voorzien , zullende het zevende

dienen , om , als de anderen tot kaap Ta-

bin , of den uiteriten hoek van Tartaryen

,

en zoo verre , dat zy Zuiden aan konden

ltevenen , zouden gekomen, en buiten

alle vreeze voor 't ys geraakt zyn , dan

weder te keeren , en daar van in Holland

bengt te brengen.

Daar op zeilden deze fchepen den zden

Julii uit Texel
,
quamen den zi ften Augufti

aan 't land van Waygats , daar zy in de

Traanbaai met f4 perfoonen aan de wal
gingen , om de gelegenheid van het )and

,

en de mogelykheid van dezen doortocht

nader op te fpeuren. Zy ontmoetten op
den 23

ftea dito eenigvolk, en een hut van

Pitzora , die Noordwaart op geweelt wa-
ren om walruflên , traan , en ganzen , te

bekomen , en die naar Rusland te voeren

,

die hen berigt gaven , dat hunne fchepen

uit Rusland door de ftraat NarTau in de
yszee liepen , en voor een Tartarifche

plaats , al voorby de rivier Oby gelegen

,

en Ugolita genaamt ,
gewoon waren ten

anker te komen , daar te overwinteren , en

dan haaren handel , en viflchery , jaar-

lyks , voort te zetten > daar nog by voe-

gende , dat de ftraat Naffau (anders de
ftraat van Waygats) nog wel p of 10

weken open bleef, en dan wel toevroor

,

doch dat men dan over het ys tot in Tar-
taryen loopen kon.

Na een verder vriendelyk gefprek met

,

en onthaal van deze Ruilen aan een der

fchepen
,
ging Willem Barentfz den 3 i

fteB

Augufti aan de overwal van de Waygats

,

of op 't land der Samojeden, met zyn p
perfoonen te land , alwaar zy 20 en na-

derhand meer Samojeden ontmoetten , die

niet al te wild waren , en , na wel ver-

kend te zyn , vriendelyk met hen fpraken

,

berigt gevende, dat zy nog f dagreizen

van zekeren hoek in 't Noordoolten af

waren , en dat zy , na 't paffeeren des zelfs

,

in een zeer groote zee zouden komen,
vermits een van hen daar zelfs met eenig
volk , uit lalt van hunnen vorft

, geweeit
was..

Zy namen van de zelve vriendelyk af-

fcheid , en verzeilden den 3
d=n September

ook uit de Traanbaai , en quamen dien dag
nog door de veelheid van 'tys en de dikke
milt op de Ooltzyde van 't Staaten eiland

te vervallen , alwaar zy ook te land gin-
gen , en twee van hun maats door een
Beer, die daar na nog gefchoten wierd,
verloren.

Den 9Jen September verzeilden zy van
het Staaten eiland, en, naveelmoej'elyke

I» D E e i\

noodzaakt , vermits het ys met al te

grooten geweld den if
den het Oolleinde

van de Waygats inzetten quam , met de
geheele vloot nog die zelve dag het Weil-
eind van 't Waygats weer uit , en zoo
verder na huis te zeilen , komende den 1

8

November weer in de Maas binnen , zon-
der ook by dezen tocht hun oogwit be-
reikt te hebben , hoewel zy evenwel
nader opening van de gelteltenis der Tar-
tarifche zee, en van den weg, om daar

in te komen, gekregen hadden.
Die twee vergeeffche tochten naar

't Noorden , op koften van den Staat ge-
daan , deden de Algemeene Staaten van
nieuwe ondernemingen derwaarts afzien >

doch zy vonden egter goed , deze en gene
byzondere , 't zy lteden , 't zy kooplieden

,

met belofte van een aanzienelyke beloo-
ning, indien 't hen gelukte , daartoe aan

te maanen. Dit moedigde die moeder-
koopftadt , het ryk en magtig Amfterdam

,

ten eerften aan , om in 'tjaar 1 f96. z fche-

pen , 'teen onder den meergenoemden
Willem Barentfz van der Schelling tnjacob
van Heemskerk^ en het ander onder Jan
Corneliffz Ryp , weer naar het Noorden
uit te zenden.

Zy liepen den i8deu Mey ifptf. in zee,

maar deden een tocht , diergelyken noit

gehoort is.

Zy quamen den pden Juriii op 74 graa-

den en 30 minuten N. breedte, ontdek-
ten daar een eiland van f mylen in den
omtrek , 't geen zy om een grooten Beer

,

die zy , te land getreden zynde , dood-
sloegen, 't Beereneiland noemden. Den
i^den van d^ verzeild zynde, zagen zy
den ipdc" dito weder land , 't geen zy be-

vonden op 80 graaden en 1 1 minuten te

leggen , dat zy , van wegen het fpitsge-

bergte , zich daar alom vertoonende,

Spitsbergen , en de Engelfchen Grenland

,

genoemt hebben.

Zy vonden hier een goede haven , en
fchoon 4 graaden Noorderlyker als Nova
Zembla ( daar loover nog gras valt ) en
nog hooger op gelegen

,
gras en gras-

etende dieren , te weten , meen , of een

lbort van herten.

Den 2pften hier van daan zeilende, liep

Willem Barentfz wat meer naar 't Weiten

,

en Jan Corneliffz Ryp wat meer om de

Ooit, tot op 80 graaden, om te zien,

wie van hun beiden eerft in de Tartari-

fche zee , door de eene of d'andere ftraat

,

zou konnen geraken.

Den 1 zdia Auguftus quam Willem Ba-
Y r'entfz

,
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rentfz, na veel talmens wegens ongeloo-

felykc groote ysbergen , by de eilanden

van Orangien , doch geraakte daar in

groot gevaar , van door een fwaare ys-

fchots zyn fchip te verliezen.

Den zi ften dito wat verder , en in de
yshaven, geraakt zynde , meenden zy wel
Weit aan , Bezuiden Nova Zembla om

,

't geen zy al voorby waren , naai
- de Way-

gats te zeilen , maar bevonden , tot hun
leetwezen, dit onmogelyk , weshalvenzy
befloten weer naar huis te

#
keeren; maar

aan de Stroombaai gekomen zynde , von-
den zy ook die weg voor hen door fwaar

ys gefloten , zoo dat zy , door 't ys bezet

,

genoodzaakt wierden op76graaden, aan

de Weftzyde van de yshaven , daar zy
den zöfte» dito inquamen, te overwinte-

ren.

De elende , die zy na dien tyd uitgeftaan

hebben, is met geen pen uit te drukken,

vermits zy daar in groote koude en ar-

moede dien gantfchen winter hun tyd met
een onuitfprekelyk verdriet doorbragten

,

ziende hun fchip alom door 't ys zoodanig

bezet, dat zy genoodzaakt wierden zich

eindelyk met eenige voorraad naar 't land

van Nova Zembla ( daar zy digt by wa-
ren ) te begeven , en daar eerft een tent

,

en naderhand een huis , op te flaan , waar
ontrenr zy veel aanftoot van vreezelyke

beeren hadden, en wegens ondraagelyke

koude , fwaare fneeuw en iterfte van hunne
makkers, veel hartzeer en ongemak , voor
al toen het duifter begon te worden , ge-

leden hebben.

Na dat zy dan eindelyk na il weken
en f dagen in die naare duiiternis , en nog
7 maanden , daar gezeten te hebben , in

'tlaatft van maand Januarii des jaars ifpj.
de zon weder, zelftegen verwagting , be-

gonden te zien , zoo kon dit hun ver-

dagen hart wel eenigzins opbeuren j

maar veel meer begon die blydfchap toe

te nemen , toen zy in 'tlaatft van Mey
gereedfchap maakten , om met hun ver-

timmerde fchuit en bok , aangezien hun
fchip te vaft in 't ys bezet , en niets meer
van 't zelve te hopen was, van daar weer
naar 't vaderland te geraken.

Dus namen zy de t'huisreize dan , na
een fchriftelyk berigt van hun ongeval in

dat huis gelaten te hebben , den i4den Junii

aan ; maar raakten den i7den in doodelyk

gevaar wegens het ys, tuflehen 't welke
zy , heen en weer dryvende , elendig ge-

knelt wierden , zoo dat zy zich genood-
zaakt vonden hunne vaartuigen op het ys

te halen , daar op zy al eenigen tyd bly-

ven moeiten, by welk verdriet hen nog
een grooter overquam , dat zy Willem Ba-
rentfz van der Schelling , die al eenigen

tyd ziek geweelt , en om zyne zonder
linge ervarenheid hen nu voor al hoog-
noodig was, den 20ften Junii fchielyk ver-

loren , by wiens dood hen de moed , van
oit weer in Holland te komen , ganfche-

lyk ontfehoot.

Zedert raakten zy weer onder zeil , en
nog al verfcheide malen wegens het ys,

en de beeren , in 't uiterfte gevaar
, qua-

men eindelyk den 28 ften Julii in St. Lau-
rens baai , daar zy eenige Ruilen vonden

,

die hen even zoo veel hulp konden by-
brengen , als die van éen tweede troep,

daar zy te Pitzora byquamen. Onder-
tuffchen hadden zy , die zeer van 'tfcheur-

buik gequelt waren , 't geluk , om zich

daar van door eenige lepelbladen , op zeker

eilandje daar ontrent gevonden , te gene-
zen. Naderhand hebben zy , ondertus-
fchen met hun vaartuigen van den ande-

ren geraakt zynde , een beter berigt van
een derde troep RufTen , die zy op zee

ontmoetten
,
gekregen , die hen zeiden hun

andere maats gefproken te hebben , by
welke zy ook den 26ften Auguitus weder
quamen, totdat zy eindelyk, na zoo veel

zuk kelingen endoodelyke gevaaren , en na

Jan Cornelisz Ryp , die van hen afgeraakt

,

en door itorm op de kuiten van Moscóvien
gefmetenwas, ontrent Cola weer by hen
bekomen te hebben , den i i

d"a September
by die plaats eerft ten anker quamen.
Zy lieten daar hunne kleine vaartui-

gen blyven, tot een eeuwige gedagtenis

van dezen tocht , wel 400 mylen verre

door zulk een gevaarlyke zee gedaan , en
zyn met het fchip va.n Jan Cornelisz Ryp ,

dat een half myl van daar lag, denzpüen

October behouden in de Maas , en den
x
ften November met hun twaalven teAm-

iterdam gekomen , alwaar deze perfoonen

,

te weten, de commies, Jacob van Heems-
kerk , Mr. Hans Vos, de Chirurgyn, en
tien anderen , aan verfcheide heeren van
die ftadt , en ook aan den Cancelier en
AmbaiTadeur van den koning van Dene-
marken , toen juift op het prinfenhof al-

daar aan tafel zynde, een zeer omitandig
verhaal van dezen wonderlyken tocht ge-

daan hebben. Dit was die zelve Hcemsr
kerk, die naderhand naar Ooitindien ge-

vaaren, en China opgezogt heeft , en die,

na veel deftige daaden verrigt te hebben,
den

2.f
ften Maart 1607. met een vloot van

den Staat tegen den Spaanfchen admiraal

,

Don Johan jilvarez cFAvila, en zyn 2r

fchepen (waar onder 10 gallioenen) in de

baai van Gibraltar floeg, en aldaar, na
veel wonderen uitgevoert te hebben , wel
zyn linkerbeen digt aan 't lyf , ( gelyk

nog een ander zyn regterhand) maai'

geenzins zyn heldenmoed, verloor. Hy
zeeg dus met zyn wapenen , als een zee-

held , wel ter neder , maar maande zyn

volk , fchoon hy zyn einde voelde nade-

ren , nog zeer dapper tot hun pligt zoo

lang aan , tot dat zy , fchoon hy onder-

tullchen buiten hun wetenden geeft gaf,

de
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de volkomene zeege behaalden , en zy dus

't lyk van dien held met de lauwren van

een onfterfelyke eer bekrand, na het va-

derland , en met alle teekenen van luider

ten grave voerden.

En fchoon ook deze reis weer vrugte-

loos uitgevallen was , hebben egter de

heeren Bewindhebberen der Ooftindifche

Maatfchappy den 6den April in 'tjaar ioop.

Henri Hudzon , een zeer ervaaren Engelfch

duurman, met een vlieboot en zo man,

met dat zelve oogwit uitgezonden , om
door het Noordooften , of het Noord-

weden, een weg naar China te zoeken.

Hy ontdekte op 4zgraaden en ^minu-
ten wel een fchoone rivier en een fchoon

land , doch hy en de zynen hebben verder

ontrent hun voornaam oogwit , wegens

de drydigheid van gevoelens onder mal-

kanderen, niets uitgeregt , en zyn zoo

den 7
deQ November te Dartmouth in En-

geland binnen gekomen , van waar hy de

Bewindhebbers verflag van zynen tocht

gedaan heeft.

Dit was dan de moedige aanleg , en

de ongelukkige uitflag , van die groote

ondernemening der gedrukte Nederlan-

ders naar 't Ooften door den weg om de

Noord} naderhand in 'tjaar 1719. (ge-

lyk wy reeds gemelt hebben ) door twee

Wiskundigen uit laft van de Czaar , tot

het erlangen van meer licht ontrent de

doortocht om den Noord, ondernomen.

Terwyl men aan de eene zyde met deze

uitreeding , en tochten om den Noord

,

bezig was , befloot een ander gezelfchap

van itoute kooplieden , om langs den ge-

meenen weg der Portugeezen ook eenige

fchepen naar Oodindiën te zenden.

Zy hadden van dat fchoon en gezegend

land wel veel berigten door Jan Huigen

van Linfchoten , een Haarlemmer , die 'er

in dienft der Portugeezen in 't jaar 1 j*S3-

in April van Lisbon met een Aardsbiflchop

van Goa , en y fchepen , na toe voer

,

bekomen j maar hun voorname aandryver

tot dit werk, en de ware grondvefter vanop 't be-

onzen handel , en vaart op Indien is"
gt A

?-
oz

CORNELIS HOUTMAN geweeft. g°„
Deze man, lange tydaan een met deze bekomer..

en gene Portugeezen van hunnen koop-
handel en vaart op Indien gefproken , en
door lange en naaukeurige navorfching
waar in het ganfeh geheim , en de groot-
heid van hunne voordeden by dien han-
del beftond , zeer klaar ontdekt hebben-
de , had het ongeluk van ontrent deze
tyd ( ifpj.) gevangen te worden. Zoo
zommige willen , zou hy in Portugal

,

of, zoo andere qualyk meenen, door den
Turk

, gevangen genomen zyn : Een
ftaat, uit welke hy zich in Portugal niet

wift te redden , om dat 'er te grooten los*

geld voor hem door dien koning, onder
fwaare bedreigingen

, geëifcht wierd.
Dus was dan het uiterfte middel om zyne
verloffing, en zoo grooten losgeld , te
bekomen , zich onderdanig aan deze Am*
derdamfche voornoemde kooplieden aan
te geven , en hunne hulp daar toe te ver-
zoeken , met beloften , van aan hen niet

alleen 't geheim van den gantfehen han-
del der Portugeezen op Indien zeer klaar
en getrouw te ontdekken , maar dat hy
hen ook aanwyzen zou , dat zy van waa-
ren van f of 6 gulden , 1 00 in plaats maa-
ken, ra dus zeer gemakkelyk de fchade,
bydatrandfoengeld (gering in opzigtvari
die groote voordeden) geleden, zouden
konnen vinden.

Deze heeren , nevens eenige Antwerpze
kooplieden te Amderdam woonende,
door 's mans elende , zyn groote kennis

wegens den ftaat van Indien , daar zy zoo
zeer na haakten , en voor al door zoo
groote winden , tot zyne verloffing be-
wogen , hebben de zelve hem ook ver-

zorgt, waar tegen hy, tot dankbaarheid ,
hen zeer trouwhertig , van alles nietalleen

opening gegeven , maar in hun dienft

(gelyk wy nader zien zullen) ook de reize

derwaarts ondernomen heeft.

ZESDE HOOFDSTUK.
DE Maatfchappy van Verre zend in 'tjaar ifpf. vier fchepen naar OofHndië'n.

Haare komfl voor Sumatra , en voor Bantam. Daar zy niet veel voordeel doen.

Haar Jlegte ontmoeting voor Cidajo. En voor Arosbaja op Madura. Het [chip Amfter-
dam, word voor Luboc verbrand. De andere verzeilen naar '/vaderland. Daar zy
behouden aanlanden. Tweede vloot onder Jacob van Nek in "'tjaar iyp8. naar Indien
gezonden. Te Bantam beter ontfangen. Van Nek keert naar V vaderland , en giert op
St. Heleen aan. Warwyk komt z«Amboina in 'tjaar ifpp. met vier fchepen. Twee
der zelve zeilen naar Banda met Heemskerk. Die van daar naar V vaderland zeilt.

Warwyk vertrekt uit Amboina naar Ternate. Daar hy wel ontfangen , en verzogt

word eenig volk te laaten. Waar op hy naar Bantam , en van daar naar V vaderland
verzeild. Moucheron zend de Leeuw e» Leeuwin naar Indien met Houtman in 'tjaar
iyp8. Ten Haaf zend ook de Zon, de Maan, en de lange Bark derwaarts. Mahu
door die van Rotterdam in 't jaar ifp8. langs een anderen weg naar Indien gezonden.

Doch die vlootwas ongelukkig. Hoewelé eerde der Hollanders door dien weg in Indien

Y 2. qua-
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quamen. Reize van Olivier van Noord, in 'tjaar Ifp8. De eerfte Hollander , die

den aardkloot rond zeilde. Eerfte reize van Steven van der Hagen in 'tjaarifs>r>. Die
in 'tjaar 1600. eerjl voor Bantam, en daar na in Amboina komt met een fchip ^ terwyl

de twee andere in Banda quamen. Van waar zy weer naar Bantam , en verder naar

'/vaderland, zeilen. PieterBoths eerfte tocht naar Indien in 'tjaar ifpp. Waar by

van Caarden was , die naar Sumatra ging. En van Bantam , met ecnige fchepen van

van Nek, naar 7 vaderland vertrok. Jacob van Neks tweede tocht in 't jaar 1600.

Verzeilt naar China en Patani. Van waar hy na 7 vaderland keert met twee fchepen.

Wedervaaren van drie van zyn andere fchepen. Die in Cambodia niet wel gehandelt

wierden. Haar komft in Patani. En vertrek van Bantam naar 't vaderland. Gevallen

van den fwarten en witten Arend op Sumatra. Jacob van Heemskerks tocht in 'tjaar

1601. als zeevoogt naar Indien. Een gedeelte van zyn vloot komt te Atsjien. Heems-
kerks verder wedervaaren , gelyk mede van de andere fchepen. Van welke eenige na
V vaderland vertrokken. De tocht iwz WolfertHermanfz in 'tjaar 1601. naar Indien.

Die by Bantam de Portugeezen van de reede Jlaat. Welke vloot befcbreven word.

Wolfert Hermanfz zeilt naar Tcmaie en Banda. Zyn komfl en verrigting o/>Toeban.

"Trekt na 7 vaderland , en giert op St. Heleen aan. In 't jaarK
\6oi. een vloot onder

Bikker uitgezonden , die op Atsjien komt. Moucheron neemt 't Princen eiland , voor

een korten tyd, in. De eerfte tocht vanJons van Spilbergen;'» 'tjaar 1601. ««Lidiën.

Die aan de kaap verfcheide eilanden , en ook de Tafelbaai haare naamen geeft. Zyne ont-

moeting aan de Majotze eilanden. Zyn komfl op Ceylon, en op Atsjien. En verder

op Bantam , van waar hy na huis keert.

De Maat-
fchappy

van Verre
zend in

't jaar

1595. vier

fchepen

naarOoft-

indiën.

OP dit berigt van Houtman dan

hebben zich eenige Amfterdam-
fche kooplieden by eengevoegt,

die zich de Maatfchappy van Verre ge-

naamt , en tot hunne Beftierders de heeren

Henrik Hudde, Reinier Paauw, Pieter Hajj'e-

laary Jan Janfz Carel de Oude, Jan Poppen ,

Henrik Buyk , Dirk van Os , Stbert Pieterfz

Sem, en Arend van Grootenhuyze
,
gehad

hebben.

Deze hebben te Arnfterdam 4 fchepen

uitgereed , Mauritius , Hollandia, Arnfter-

dam , en de Pinas , het Duitken genaamt.

De hoofden dezer fchepen zyn geweeft,

op Mauritius , Jan Janjz de Molenaar , als

fchipper , en de voornoemde hoofdaanzet-

ter en grondvefter van den Ooftindifchen

handel CORNELIS HOUTMAN van

Alkmaar , die als commies 'er op voer.

Op het zelve , zoo laften groot , zyn in

't geheel 84 mannen , 6 metale ftukken

,

14 gotelingen, 12 fteenftukken, nevens

hun vordere voorraad van krygsbehoeften

,

enz. geweeft.

Op 't fchip Hollandia was fchipper Jan
Dignumfz , en de commies Gerard van
Beuningen, en 't zelve was byna even eens

,

als 'tvoorige, voorzien.

Arnfterdam, een fchip van 100 laften,

bemand met fp eeters , en voorzien van

6 metale ftukken, 10 gotelingen, en 10

fteenftukken , had Jan Jacobfz Schellinger
,

ten fchipper, en Reinier van Hellot com-
mies.

Het Duifken was maar van 1 f laften

,

waar op 20 man voer , 't was van 2 me-
tale ftukken , 6 gotelingen , en 2 fteen-

ftukken voorzien, en zou onder 't bevel

van Simon Lambertfz Mau mede die groote

reize ondernemen.

Deze 4 fchepen zeilden den 2den April

des jaars 1 fpj\ uit Texel, zagenden ipden

dito 't eiland la Palma , en daar na ook
Tenerifta, Gomera, en elFerro, eenige
der Canarifche eilanden , en den 2

f

ftcn dito

de twee zoute ( anders Cabo Verdifche

)

eilanden,Boa Villa en Ilha de Mayo. Wat
voorby die eilanden , op 13 graaden 30
minuten, ontmoetten zy 2 Portugeefche
fchepen , die zy wel hadden konnen ne-
men , doch met welke zy in vriendfehap
fpraken , vermits zy laft hadden , niemant
temoejen j doch, eerft aangetaft zynde,
zich wel te verdedigen . Zy palfeerden den

4
den Junii met groote ftilte, en by gevolg

met fwaare hitte, de Linie, kregen den
jden Auguftus het land van kaap de Goede
Hoope in 'tgezigt, en quamen den 4d "»

dito in een baai , 4)- mylen boven de kaap
gelegen, en van de Portugeezen jigsada

de Sam Bras genaamt , ten anker , alwaar

zy te land traden , en van de Hottentots

eenige fchapen tegen eenig yzer inruilden.

Zy verzeilden van daar den 1 i
den dito , za-

gen den 2den September 't eiland Mada-
gascar , op 't welk eenig volk van het

fchip Arnfterdam by kaap St. Maria aan

land ging ; doch daar zy niet al te wel
van de Inlanders ontfangen wierden , wes-
halven zy na de baai St. Auguftyn liepen ,

daar zy beter voeren , en van ecnige In-

landers fchapen, en offen , voor beuze-

lingen inmangelden.

Hier liet Jan Dignumfz , fchipper op
't fchip Hollandia, den 3often September
het leven , wiert op een eilandje , 't Hol-
landfch kerkhof genaamt , begraven , cu
door eenenPieterDirkfz Keizer,volgens laft

der heeren Bewindhebberen, vervangen.

Naderhand leden zy van de Inlanders

alhier veel aanftoot en ongemak , derhal-

ven belloten zy , alzoo zy doch geen meer
verveifching krygen konden , den I4dea

December van daar te verzeilen.
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Zy deden dit toen wel , maar waren

genoodzaakt, om de fwaare ftormen , die

zy ondertuffchen uitftonden, denfden
Ja-

nuarii ifptf. weer voor 't eiland St. Maria

ten anker te komen , van waar zy den

zi ften na de baai van Antongil verzeilden,

daar zydeni3 ften dito quamen, en te land

gingen, in 't eerft ook veel ververfching

,

doch naderhand mede veel gefchil met
den Inlander, kregen, zoo dat zy goed-

vonden den 1 zden Februarii de ankers te

ligten, en hun reize te vervorderen. Zy
vernamen den f

den Junii ( na hun giffing

)

't eiland Engano , dat op f- graad Zuider-

bieedte, en niet verre van 'teiland Su-
matra , of van de ftraat Sunda , legt

,

waar in zy ook niet bedrogen waren , vei-

mits zy den n d
£
n dito onder 't land van

Sumatra, en niet verre van Dampin , qua-
men , daar ook eenige van de Pinas te land

traden, eenige vrugten inruilden, en ook
eenige inlanders bewogen in 't fchip Mau-
ritius te komen , die zich verder aanbo-

den om hen tot Bantam te brengen , daar

zy den 2zften dito behouden ten anker
quamen, en vriendelyk ontfangen wier-

den.

Men zogt hen daar in de gefchillen van
de Bantammers met die van Palimbang wel
in te wikkelen > doch zy zeiden daar ge-

komen te zyn , om met yder alleen in

vriendfehap koophandel te dryven , en

daar in ftipt aan den laft van hunne Hee-
ren en Meefters , die liefhebbers van vrede
en geregtigheid , als de regte gronden van
een gewenfbhte koophandel waren , ver-

bonden te zyn.

Wat liften de Portugeezen daar ver-

fcheide maaien aanleidden , om meefter van
deze onze fchepen te worden, en om de
Hollanders by die van Bantam , en by an-
dere Inlanders , verdagt en fwart te maa-
ken, en wat daar met Houtman , en an-
derevan ons volk, verder met de Bantam-
mers voorviel , zullen wy hier voorby
ftappen , en dit gevoeglyker , wanneer
wy van Bantam in het byzonder fpreken

,

voorftellen.

Het zal genoeg zyn met een woord aan
te halen , dat zy zeer geveinft van den
Bantammer gehandelt, dat Houtman , door
zyn trots fpreken , nevens eenige anderen

,

met groot gevaar van hun leven, eenige
tyd gevangen gehouden , en dat zy den
1 }

den September (twee dagen na dat fchip-

per Keizer op Hollandia ftierf) genood-
zaakt wierden van daar te vertrekken.
Na dien tyd quamen zy wel weder voor

Bantam , doch ziende , dat zy daarvoor die
tyd geen handel meer, dan 't weinige daar
by kleine partyen ingezamelt , krygen
zouden, en maar gevaar liepen 5 zoo von-
den zy goed , na 't nemen van eenige
jonken met fpeceryen, en andere goede-
ren, op den 6d«u November, naarjakatra

te verzeilen , daar zy den 1

3

den dito ten
anker quamen, en na eenige vriendelyke
ontmoetingen met den koning , den I7den

dito weer van daan zeilden, werpende het
anker nog die zelve dag voor den hoek
van Carawang.
Zy zworven van daar , langs de Noord-

kuft van Java, voorby Japara, zagen het

eilandje KirimanJava , paneerden den zden

December de ftadtToeban, waar ontrent

zy voor Cidajo ten anker quamen. De
inwoonden veinsden tegen ons volk eerft

eenige fpeceiyen voor hen te hebben,
lokten daar door eenigen aan land , aan

welken zy ook een fchoonen hoop nage-

len vertoonden, al om hen de oogen te

verblinden.

Den f
den December quam de koning

aan de fchepen , met 6 Tinggangs vol

volk , en met eenige koebeelten voor-
zien. Drie der zelve leiden aan 't fchip

Amftcrdam aan, terwyl de andere na de
Pinas roeiden. Daar op quam den Sjah-

bander in 't voornoemde eerfte fchip over, Hun
liet , om de onzen bezig te houden ,

fle8te

eerft 2 beeften overheiflen , en daar op^™^
fchielyk zoo veel van zyn volk op 't fchip Cidajo.

Amfterdam overkomen , dat Reinier

Verhel hem in 't Portugeefch vraagde,
waarom 'er zoo veel volks binnen boord
quam? waar op de Sjahbander, zyn flag

waarnemende , zyn kris trok , en met
groot gefchreeuw van amok , amok , dat

is , val aan enjla dood
, (hun gemeene

leus) Verhel de keel afftak , vermoordende
verder ook den fchipper , 'Jan Scheïïmger ,

en veel van 't volk , 't geen boven op dien

bodem was j hoewel de Javanen door de
dapperheid der genen , die beneden wa-
ren , gedwongen wierden over boord te

fpringen, en 't fchip te verlaaten, welke
dappere daad de behoudenis was zoo van
dat fchip , als van de Pinas , die nu on-
gemoeid bleef, te meer, vermits die van
de andere fchepen befpeurden , dat 'er

onraad en hun hulp , die zy ten eerften

hen toezonden , hoognoodig was
,
gelyk

zy ook veel Javanen, zoo die nog zwom-
men, als die in hunne vaartuigen waren,
't leven benamen.

Dit gevegt kofte den onzen iz, doch
deJavanen 15-0 mannen. Vermits zydan
zagen, dat de bot hier al mede vergalt,

en 'er niets voor hen te doen was , liepen ^
n vPot

zy naar 't eiland Madura , en quamen den p Madu-
öden December voor 'tftedeken de Aros-ra.

baai ten anker, daar zy by na even eens,

als voor Cidajo , te pal quamen.
De Madurezen hadden zich met 3 fterk

bemande en vol opgepropte Tinggangs
na de fchepen begeven , en lieten door een

tolk quantzuis aan die van 't fchip Am-
fterdam vragen , of zy wel eenige geiten

,

ryft , enz. aan boord mogten brengen.

Hy wiert wat ruw van den opperftier-

Y 5 man
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Het fchip

Amfter-
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word
voor
Luboc
verbrand.

De ande-

re veriei

len naar

't vader-

land.

man , die nog zeer gewond was , bejegent

,

en belaft aanftonts van boord , en by al-

dicn hy iets te zeggen had , na 't fchip

Mauritius te gaan j maar zoo als hy van

boord was , vielen de Madureezen op

't fchip Amfterdam aan. Dit bequam hen

zeer qualyk , alzoo zy ontzet van de an-

dere lchepen kregen , en daar door onder

deze trouwloozen zulken ravagie maak-

ten, dat zy 'er alle, zelfde koning, en

meer andere grooten , 't leven lieten , uit-

genomen 21 gevangenen, die zy op 2 na,

welke zy behielden, weer aan land zonden.

Aangezien zy dan ook hier niet meer te

doen zagen , zoo zyn zy den pden De-
cember van daar naar 't eiland Luboc ver-

zeilt , waar voor zy tot den i4deu ten

anker lagen. Zy vertrokken toen wel

,

maar moeften 'er den 2f
ften weder voor

ankeren , op welke dag ook Jan Molenaar ,

fchipper op 't fchip Mauritius , zeer fchie-

lyk , niet zonder vermoeden van vergeven

te zyn, ftierf, waar over Houtman wel

verdagt gehouden , en in de boejen gezet

,

doch op den 20ftcn vrygefproken wierd j

hoewel hy van veelen nogtans fchuldig

gehouden is.

Den i
ften Januarii des jaars if97- von-

den zy goed het fchip Amfterdam te

loflèn , en 't zelve , zoo wegens zyne

lekheid , als wegens gebrek aan de fwak-

heidvan 't volk, inbrandtefteken. Daar
op hebben de 3 andere fchepen den u den

hunne ankers geligt
,
quamen in de ftraat

van Balamboeang , daar zy den 22ften dito

onder hoog land, 1 myl N. W. ten W.
van die ftadt ten anker quamen.

Zy verzeilden den 2f
ftcn weer van daar

,

en quamen den 27ften voor 'teiland Bali,

eerft op een onbekende plaats , en daar

na in de baai van Padan , ten anker , daar

zy al mede eenige moejelykhcden hadden

,

vermits de koning eenige van ons volk

,

hoewel maar voor een tyd , aan land hield.

Twee maats van 't fchip Mauritius droften

den 2olten Februarii hier op , die aan land

bleven , en noit weer aan boord geko-

men zyn. Daar op hebben zy den 2óften

. dito de ankers geligt , en liepen , Bezuiden

Java om, met 3 fchepen weer naar 't va-

derland. Op de zelve waren van de 249
nog maar 8p Hollanders , 8 Inlanders , 2

Malabarcn , 2 Madagascaren , 1 Chinees

,

1 Maleyer, 1 kleine Javaanfche jongen

,

nevens 1 Guzeratter, Abdul genaamt.

Zy quamen den 24ftea April if.07.

ontrent Terra di Natal , daar 't fchip

Hollandia den z6^a van hen afraakte.

Den 6den Mey paneerden zy 't land van
de kaap ,

quamen den 2f
ften dito voor

't eiland St. Heleen , doch konden daar

niet ten anker komen , om dat 'er 3 Por-

tugcefche kraaken op de reede lagen,

waar van de Pinas zynen makker Mauri-
tius kennis gaf. Zy liepen derhalven

van 't eiland weer af, zagen , na 2 glazen
zeilens , hun makker Hollandia weer,
pafleerden den 2den Junii 't eiland Ascen-
fïon, den 7

de" de Linie, den I2de° dito

de eilanden Corvo enFlores, quamen den

i
den Auguftus eerft voor Petten, alzoo

hen een harde ftorm daar toe dwong , en
daar na de Pinas en Mauritius voor Texel
ten anker, doch Hollandia , niet in ftaat

van zyn anker te Hgten, moeft 's avonds

wegens een fwaaren ftorm zyn groote

maft kappen , was in groot gevaar van p
daar nog te vergaan , en quam eindelyk , behoudn

door hulp van eenige Lootzen , den I4den aanlan-

mede behouden binnen Texel. den.

Zy waren 2 jaaren
, 4 maanden , en

12 dagen , uit geweeft , en hadden nu
Indien als op deszelfs drempel gezien,

en eenige weinige fpeceryen van noo-
ten , foelie en peper , ten deele voor
Bantam verovert , ten deele gekogt , be-
komen , maar dit kon de onkoften van
die uitreeding op geen ftukken na goed-
maaken.

Het is egter zoo verre van daar geweeft ,

dat dit hunnen yver zou hebben doen
verflaauwen , dat het in tegendeel hen

,

en ook anderen , verder opgewekt , en te

meer aangefpoort heeft , om ten eerften

weer een vloot naar Indien te zenden.

Zy hadden ondertuffchen wel eenen van
hun gezelfchap verloren, maar vervulden

die plaats met den heer Gerard Bikker , en
aangezien zy verftonden,dat ook zommige
andere Amfterdamfche kooplieden gene-

gen waren eenige fchepen daar heen te

zenden , zoo hebben zy , en deze nieuwe
heeren, te weten, Vincent van Bronkhorft y

Simon Janfz Fortuin , Govert Dirkfz , Cor-

nelis van Campen , Jacob Tljomafz , Ettert

Simonfz Jonkheim , en Jan Hermanfz ,

goedgevonden zich, om malkanderen geen
nadeel te doen , byeen te voegen , hunnen
handel dus op te vafter grond te begin-

nen , en ten dien einde een tweede vloot Tweed

naar Indien te zenden. vloot o

Dezebeftond in 8 fchepen, Mauritius, der

^
Amfterdam , Hollandia , Zeeland , Gelder-

n̂

a"
j
a2

land , Utrecht , Vriesland, en OveryfTel ge- 1598.

naamt. naar Ir

Op 't eerfte was Jacob Cornettsz vanNek, dlën
,

gt

een Amfterdammer , die als opperbevel-

hebber deze lchepen derwaarts geleiden

zou, die Govert Janfz tot zyn fchipper,

en Cornelis Heemskerk tot zyn commies,
had.

Op het tweede was JFybrand van War-
ivyk , ook een Amfterdammer , als onder-

zeevoogd , en Cornelis Janfz Fortuin , als

fchipper.

Op het derde wzsSiwon Lambertfz Mau,
als fchipper, en Uytenyn, als commies.

Op Zeeland was fchipper, Claas Janfz
Melknap^cn op Gelderland70»2Ï7''«/#,fchip

per, en Har/s Hcunkfz Bouwer , commies.

Utrecht
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Utrecht had Ja» Mart/* ten fchipper,

Vriesland ?*» Cornelifz, en Wouter Wil-

leken* ten commies. Op OveryiTel was

Simon Janfz Hoen fchipper , en Arent Her-

manfz van Alkmaar, commies.

Zy voerden te zamen f<5o man , en lie-

pen den i
rtcn Mey des jaars Jfp8. uit Texel

in zee. Zy quamen den 24ften Julii op de

hoogte van de kaap, en raakten den8 ften

Auguftus van een. Vyf der zelve zagen

den I7dcn September 'teiland Mauritius,

en liepen om ververfching , die zy ook

vonden , daar in een goede haven ten

anker; doch de andere drie, Mauritius,

Hoilandia , en Overyflèl ,
quamen voor

'teiland St. Maria, by Madagascar , daar

deze 3 fchepen f dagen bleven, en, van

daar toen verzeild zynde, den 2 3
"e" No-

vember voor Bantam ankerden , alwaar

zy in vriendfehap ontfangen wierden j

binnen f weken hun lading (hoewel wat
dier , om dat de Bantammërs hoorden

,

dat 'er meer fchepen quamen ) en , na

daar 4 weken gelegen te hebben j ook
hunne f andere makkers op die reede by
hen kregen.

Men vond dan goed , 't fchip Vriesland

mede naar 't vaderland aan te leggen

,

't geen, geladen zynde , den 11 denJanuari

des jaars ifoo. langs Sumatra , daar zy

hun water innamen, en eenige krameryen

ven-uilden , met de andere 3 fchepen on-

der den zeevoogt van Nek na huis ge-

zeilt is.

Zy wierpen voor St. Heleen het anker

,

daar zy 8 dagen hen ververfchten , lieten

daar den hoogbootsman , die zich tegen

zynen fchipper van Vriesland misgrepen

had , aan land , en quamen behouden den

ipden Julii ifpp. na een reis van ^maan-
den en 18 dagen , in Texel ten anker.

Hun lading beftond in 400 laften peper,

100 laften nagelen , en eenige foelie,

nooten, en kanneel.

Van Nek quam den i7ften Julii met
't fchip Hoilandia voor Amfterdam , daar

hy met 't geklank van 8 trompetten in-

gehaalt , van Stads wegen met wyn be-

schonken , en met het gelui der klokken

,

ten teeken van hunne uitnemende vreugde,

verwelkomt wierd ; terwyl men Cornelis

Heemskerk met Henrik Buik na den prins

van Orangie zond , óm overgave van de
brieven , en de koftelyke gefchenken des

konings van Bantam aan dien vorft te doen.

Men zond deze 4 fchepen ten eerften

onder Jacob Willekens weer derwaarts.

De 4 andere fchepen , die onder den
onder- doch nu opperzeevoogt Wybrand
*uan Warwyk, en den onderzeevoogd ja-
cob van Heemskerk , in Indien gebleven
waren , hadden 3 dagen voor 't vertrek
van van Nek, op den 8lteu Januarii iypp.
van Bantam na de Moluccos de reis aan-

genomen, Zy gierden op Jakatra den

1

3

den dito , en den 2t ften op Toeban aan., -

daar zy zeer wel van den koning onthaalt
wierden.

Zy vertrokken vandaar, Heemskerk en
Zeeland den 24fteu

, doch de andere den
2óften dito, en quamen dicht by Madura
ten anker, daar wel 40 mannen van 't fchip
des zeevoogds , te weten Amfterdam , en
van 't fchip Utrecht op Arosbaai gevan-
gen, en den i

ften Februarii nog de com-
mies Schuurmans , nevens eenige anderen
van 't volk, aangehouden wierden , be-
halven dat zy by 't omflaan van een fcliuit

door een ftorm , terwyl men tegen de
Madureezen in een gevegt ter zee was,
daar nog zy man verloren. Het vrykoo-
pen der gevangenen kofte hen 2000 ryks-
daalders , waar na zy op den i4de" van Warwyk
daar vertrokken , en den

3
deu Maart voorkomt in

den inham van Amboina quamen, waar Ambqina

in zy door de felle ftroom niet. konden ™
-J

J^r

t
geraken, dat. hen befluiten deed 's avonds 4 fchepen.

voor de kuft van Hitoe , en een ftedeken
van dien zelven naam, het anker te wer-
pen.

Heemskerk , en de anderen , gingen daal-

den volgenden dag te land , en wierden van
den Hitoeëfchen zeevoogt, en de verdere

iandsgrooten , zeer wel ontfangen , ook
wierd hen daar een huis, om hun waarea .

te bergen, gegeven.

Die van Hitoe , na lading voor deze 4
fchepen gevraagt zynde, zeiden, dat zy wei
lading voor 2,, maar niet voor 4 fchepéa

'

hadden , waarom Amfterdam -en Utrecht
daar alleen bleven , en de fchepen Zeeland
en Gelderland met Heemskerk den u deu Twee
Maart na de middag van daar naar Banda der zelve

zeilden, daar zy den if
deu dito 's avonds

j;

a!e
,

n m
voor 't hoogland van Banda, ontrent Or- me:

'

tatan , voor anker gekomen zyn. Zy Heems-

wierden hier mede zeer wel ontfangen j
kerli-

ook kreeg Heemskerk te Neira , alwaar we-
gens de J avanen , daar woonende , meer
handel, als op Ortatan, was, een huisj -

hoewel hy in 'teerftdaar ook een gefchil

met de Orangkajas wegens hun regt kreeg,
eer men daar mogt handelen.

Hy raakte egter met hen eens , ver-

ruilde daar veel koopmanschappen tegen
foeli , nooten , en nagelen , die in 't eerft

op een matige prys waren , maar nader-

hand hooger fteigerden, en kreeg einde-

lyk zyn volkomene lading.

De onderzeevoogt Heemskerk nu, al zyne
zaakendaar tot zyn genoegen beitelt heb-

bende, nam den 2 Julii 's jaars ifpp. af-

fcheid van de Orangkajas , liet daar 20 Die van
mannen om de zaaken waar te nemen , daar na

die hy hen ernftig aanbevool, befchonk!' vader-

hen met eenige gefchenken , en vertrok and ze*'

den f
den dito naar 't vaderland. Hy quam

den 8den December voor St. Heleen ten

anker , bleef daar tot den 1 Januarii in

't jaar 1600. gierde den !ƒ<*«> April te

Dover
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,

en van
daar na
't vader-

land, ver-

zeild.

Dover in Engeland aan , en 'quam korten

tyd daar na behouden in Texel binnen.

Wat nu de fchepen , Amfterdam en

Utrecht, onderden zeevoogt JVarwyk in

Amboina gebleven , betreft , die hadden

na Banda al in 't begin van Apnl ifpp.

gefchreven , dat zy wegens den oorlog der

Portugeezen met deze inlanders hunne la-

ding daar niet bekomen konden , Ichoon

zy nog wel eenige nagelen magtig wier-

den i 't geen hen dan dwong den 8 lten Mey
naar Ternate te verzeilen , daar zy den

22 ften dito voor anker quamen. Zy wier-

den wel zeer vriendelyk ontfangen , doch

de koning, Saldi genaamt , heneenigzins

miftrouwende , dorft zich by Warivyk
,

hoe ernftig hy dit ook verzogt , niet aan

boord begeven j maar bleef met zyn co-

racoras al rondom de fchepen hengelen

,

verzoekende , dat IFarwyk by hem ko-

men zou, gelyk hy deed.

Den zden Junii gingen de Hollanders

daar eerft aan land, kregen den i8den de

eerfte nagelen aanboord, traden denpden

Julii in accoord over den prys der zelve s

en hadden den zj"ften dito 't geluk van den

koning op 'tfchip Amfterdam aan boord
te krygen.

De koning vond zoo veel welgevallen

in 't onthaal, hem door den zeevoogt aan-

gedaan , en in onze natie , dat hy zelf hem
verzogt eenig volk daar te laaten blyven

,

waar op hy f man , en i jongen , daar

liet, om onze zaaken waar te nemen.

Hier op nam hy een vriendelyk affcheid

van dienvorft, vertrok den ipden Augufti

van daar, liep den 6den September langs

't eiland Oebi
,
quam den 1

3

den Novem-
ber voor Jakatra , daar zy weer z andere

Zeeufche fchepen vonden , die voor Ban-

tam al 8 maanden gelegen hadden, daar

zy mede den ipden dito weer aanquamen.

Utrecht nam daar nog eenige peper en

foelie , ook eenige nagelen in , en dus na-

men zy, na een minnelyken handel over

en weder , op den zi den Januarii 's jaars

ióoo. hun aflcheid van die van Bantam,
verzeilden naar 't vaderland , liepen den

i7dcn Mey op de oude reede van St. He-
leen j doch konden wegens 4 kraken,

daar op de gewoone reede leggende,

geen ververfching bekomen > dierhalven

vertrokken zy den zzften dito van daar, en

quamen den ;>o
fle" op 't eiland Ascenfion

,

daar zy niet veel vonden , en geraakten

z of 3 maanden daar na behouden in Texql
ten anker.

Dus was die ganlche vloot van 8 fche-

pen , onder va» Nek uitgezonden , vol en

zoet , en vry gelukkiger , dan de eerfte

,

t'huis gekomen.
Dit deed den moed der zoo bitter ver-

volgde en gedrukte Hollanders niet weinig

ry7.cn , hoewel zy al voor het binnenko-
men van eenige fchepen dezer vloot nog

andere fchepen derwaarts uitgefchikt had-
den.

De wakkere Moucheron , in Zeeland
, M0UCr

had in 't jaar ifp8. ook z fchepen , deron zei

leeuw en leeuwin genaamt, met den op- de leem

percommies Cornelis Houtman uitgezon- en
.

leeu

den, die op Atsjien qu;im, en daar, zooJndj^
door eigen onvoorzigtigheid , als doormetj
beitel der Portugeezen , van dien koning Hoitnrij

op 'tfchip de leeuw, door zyn Secretaris

,

in
'V
u

nevens eenige anderen in zyn kamer ver-
' S9

'

moord , en veel van ons volk gevangen
gehouden wierd , terwyl de leeuw en de
leeuwin, na een dappere tegenweer, ou-
der den ondercommies Gujon k Fort , en ,
na 'tafllaanvan 's konings onbillyke voor-
ftellingen , van daar verzeilden.

Adriaan Hendrikfz ten Haaf, zyn lands- TenHa;
man, en zyne meden-anders , zonden in zend 00

dat zelve jaar ook 3 lchepen de zon, de
j
c m

<

maan , en de lange bark naar Indien. De ^ "&"
maan verongelukte in 't uitloopen ontrent lange'

Engeland, by Doeveren, daar 't omviel , bark dn

doch de z andere quamen in Indien , en waar!1

IFarwyk vond die in November ifpp.
op Jakatra's rêcde , toen hy uit Ternate
quam.
Deze uitrecding van zoo veel Amfter-

damfche en Zeeufche kooplieden had ook M;*hu

die van Rotterdam zoo iterk aangemoe- ioo
\

i

digt, datzy in dat zelve jaar onder Jacob ^m,
Mahu, en Simon de Cordes, y lchepen, in 'tjaa

langs een anderen weg uitzonden. 1598.

De naamen dezer fchepen waren , de
lan

|
s ee

hoope , des zeevoogts fchip , de liefde , weg™
waar op Simon de Cordes , de onderzee- Indien

voogt j het geloove , waar op de hoofd- Sezon-

man Gerard van Beuningen , de trouwe ,
waar op de hoofdman JurrlaanBokhoud,
en 't jagt de blyde boodfehap , waar op
Sebald de IVeerd hoofdman was.

Zy vertrokken den i7denJunii in 'tjaar

Ifp8. uithetGoereefche gat, en 't voor-
nemen was, om door de itraat Magella-
nes agterom naar Indien te loopen. Zy
quamen den i

lUn September eerft voor Ilha

de Mayo , en daar na voor 't eiland St.

Jago, ten anker, daar zy een landtocht

deden , en eenige voorvallen met de val-

fche Portugeezen hadden. Zy gierden

den u den voor Ilha de Brava, mede een

der zoute eilanden , aan , kregen daar

mede weinig ververfching , verzeilden den
jj-den dJt-Q van (jaarj om hun reis te ver-

vorderen, doch hadden het ongeluk van
den zeevoogt Mahu den Z4ften dito 's mor-
gens te verliezen. Zyn plaats wiert door
de Cordes , en de zyne door van Beuningen ,

vervult , en men ftelde op 't fchip 't ge-

loove, Sebald de IVeerd, en DirkGerritfz

China, van Enkhuizen , in zyn plaats.

Zy quamen den i6deu December voor

't eiland Annabon , daar zy een landtocht

en den Portugees veel afbreuk deden,

hen uit eenige vaitigheden dryvende.

Den
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Den 6den April des jaars ifpp. vonden

zy zich in de mond der ftraat Magella-

nes, liepen in verfcheide baajen , leden

groote armoede wegens de koude, waar

door zy veel volk , en den hoofdman

Boekbolt verloren , die door Balthafar de

Cordes vervangen wierd.

Zy zagen daar in de groene baai > an-

ders 'by hen de baai de Cordes genaamt,

veel naakte wilden wel van 10 of 1 1 voe-

ten lengte, vertrokken den 23
ften Augufti

• van daar na de Ridders baai , van waai- zy

den 2Sften dito weer verzeilden een groote

myl verder , daar zy wel 80 wilden met
verfcheide praauwen vernamen.

Zy quamen den
3
dea September in de

Zuidzee, en bleven tot den 7 of 8 ften dito

met hun f fchepen , en een floep de Poftil-

jon , by een , wanneer zy , de 2 jagten

miflènde, die 'top de lei wierpen, zich

met hun 3 fchepen nog by malkander be-

vonden j doch de M^eerd volgde den zee-

voogt , die voor uit was ( en toen waren

2y nog met hun 4 fchepen by een ) en

door het overboord vallen van de boeg-

fpriet en voorfteng van de blyde bood-

fchap , by 't welke 't geloove en de

trouw ten eerften quamen , raakten de

trouw en 't geloove zoodanig van haare

makkers af, dat zy die noit meer zagen.

Deze 2 fchepen dreven 24 dagen in de

Zuidzee met fwaare ftormen byna zonder

zeil , en waren genoodzaakt de ftraat

Weer in te loopen , daar 20 dagen in een

zeer zorgelyke baai te leggen , en , we-
gens 't murmureren van al 't volk , ver-

mits zy ftorm op ftorm kregen , en groot

gebrek leden , byna te befluiten om na

huis te keeren.

Zy moeften zich uit deze nog in ver-

fcheide baajen , en ook in eene , de Beflo-

ten baai genaamt , den 3
den December

begeven , doch raakten , na den ioden , van

een. Die van het geloove , waar op de

fFeerdwas, zagen in die baai weer eenige

wilden, en een vrouw met twee kinde-

ren , welke zy aan boord bragten , en

daar twee dagen hielden , zettende haar

toen weder met een kind ( 't ander mede-
nemende) aan land. Zy waren genood-

zaakt door fwaar onweder weer na de

Cordes baai te loopen, daar zy den iöden

December zeer gevalhg een ichuit met
volk van Olivier van Noord , die daags

daar aan by hen zelf aan boord quam,
vonden. Zy gingen te zamen den 20ften

dito van daar t'zeil ; doch raakten den

24ften weder van een. Zy moeften alwe-
der na de Cordes baai, daar zy den i

ften

Januarii 1600. van Noord andermaal zagen,

Dih die
en ^aar ^ ">

m^en m de zomer
, ys

3

vVtwas°^4 voeten dik, gevonden hadden} den
oriuk- pden Januarii raakten zy nogmaal van een}
w

l en 't fchip van de Weerd liep na de Pin-
guins eilanden , daar zy eenige wilden

I. Deel

vonden , raakten den 2i ften weer uit dê
ftraat , ontmoeten 3 eilanden die zy
Zebalds eilanden noemden, en quamen,
na veel zukkelens , en na groote onge-
makken geleden te hebben den i3 de"

Julii in Goeree binnen met 36 mannen
van de i3f die zy in zee medegenomen
hadden.

De Cordes met het fchip de trouw quam
in de Zuidzee , nam ettelyke fchepen

,

geraakte eindelyk in de Moluccos voor
Tidore , daar hem de Portugeezen zyn
fchip door verraad arhandig maakten , en
den fchipper, Swarten ïheun, naar Ma-
lacca gevangen voerden.

Het fchip de blyde boodfchap quam
ook te Val Parayfo , in de Zuidzee , in

handen der vyanden.

De liefde, met fchipper Jacob Quaker-
naak , en den commies Melchior Sandvoor

t

,
geraakte ook in Chili aan 't eiland St.

Maria , en verzeilde in gezelfchap van
't fchip de hoope naarJapan, alwaar zy,
na weer van een geraakt te zyn , egter

beiden aanquamen , en ook , ettelyke jaa-

ren aan een bleven , zonder dat 'er van?oeWa'
deze gantfche vloot iets ten nutte dezer der Hol-
wakkere uitreeders weder na het vaderland landers

,

gekeertis , dan alleen dat deze uit de d
!
e door

Hollanders de eerften waren , die door de ^e
TnHrn

ftraat M^gellanes in Indien, of inJapan, quamen.
gekomen zyn , waar van wy in de ftoffe

van Japan breeder fpreken.

Van een gelukkiger uitflag is de tocht
van Olivier van Noord, van Utrecht, ge-Qr

lzevan

weeft , die mede in 't jaar ifp8. met 4 van
fchepen door de ftraat Magellanes de reize Noord, ia

naar Indien ondernomen heeft. De naa-^J3"
men dezer fchepen waren Mauritius , Fre-

I59 "

denk Henrik , de Eendragt , en de Hoope,
Zy waren door de heer Pieter van Bevere ,

Generaal der Munte van Holland , Huyg
Gerritfz van der Buis

, Jan Bennink , koop-
lieden van Amfterdam , en eenige ande-
ren , uitgereed. Op het eerfte was van
Noord , als zeevoogt en oppergebieder

,

op het tweede Jacob Klaasz Ulpendam,
als onderzeevoogt , op het derde en vier-

de, beide jagten zynde, waren Pieter de

Lint, en Jacob Janfz Huydekooper , als

Hoofdmannen.
Hy zeilde den I3 dea September des

voornoemden jaars , uit 't Goereefche

gat , met Mauritius en de Eendragt,
alwaar op de lengte van Zeeland de 2
andere fchepen van Amfterdam by hem
quamen.

Hy liep op 't Princen-eiland , enteRio
Javerno , op de Brazilfche kuft , aan,

doch wierd daar van de Portugeezen zeer

qualyk gehandelt , en had met hen eenige

fchermutzelingen, waar inhy eenigvolk

verloor. Veei ftormen , en de aanitaande

winter , deden hem na een goede haven

zoeken , doch geraakte, in weerwil , einde-

Z lyk
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lyk onder 't eiland St. Clara , en daar na
in Porto Defire ten anker, daarhy te land

ftapte, en wel eenige graven , met bo-

gen en pylen vercierd , en veel konflige

gefneden fchelpen onder de hoofden der

dooden , die van een ongemeene groote

waren , maar geen mentenen vernam ;

doch daar na wel bevond , dat eenige van

zyn fchuitsvolk, tegen zyn laft aan land

gegaan zynde , doodgefchoten , en ge-

quetfr, waren door vreezelyke wilden van

een ongemeene lengte.

Eer ny hier van daan vertrok , ftelde

hy , in plaats van den overleden hoofd-

man Huydekooper , den hoofdman Pieter

de Lint , welkers eerften 's jagt , de hoope

,

hy, om dat het lek geworden was, ver-

brandde. Daarop ligttehy 'tanker, en
geraakte,na 14 maanden uitgeweeft te zyn,

in de mond der ftraat Magellanes , quam
na y tochten den 2f

ftcn November ifpp.
voorby 'teerfte naauw dezer ftraat , die

7 mylen wyd, en 110 lang is, en daags

'er na voorby de tweede engte, vanwaar
hy 4 jongetjens en 2 meisjens mede nam

,

die naderhand , door 'taanleeren van de
Nederlandfche taal , den ganfehen ftaat

van hun land voor hen open leiden. Hy
quam eindelyk buiten die ftraat inde Zuid-

zee, nadat hy bevorens zynen onderzee-

voogt , wegens ongehoorzaamheid , in de
ftraat aan land gezet , en Pieter de Lint

in zyn plaats gefteld had, die weer door
Lambert Biesman op zyn fchip vervangen
wiert.

Hy gierde , langs de kuft van Chili zei-

lende, op 't eiland la Mocha aan , daar

hy wel ontfangen wierd
, geraakte ver-

der na 'teiland St. Maria , daar hy een

Spaanfch fchip, Buonjefus genaamt, en

naderhand nog een ander, veroverde, van

waai- hy na de eilanden der Ladrones over-

ftak, die hy den ij*
den September 1600.

zag, alwaar zyn vloot , veinzende onder een

Spaanfche vlag van haare vrienden te zyn

,

ververfching naar genoegen kreeg , liep

verder eerft na Baja la Baja, en toen na

de ftraat van Manilha , en 't eiland Capul

,

daar alle inwoonders voor hen in 't ge-

bergte vlugtten , en de onzen alles in

brand ftaken , en een Chineeze prys en

nog een fregat veroverden.

Den 24ften November quam hy voor

Manilha , de hoofdftadt van 't groot eiland

Lucon , 't grootfte der Philippynfche ei-

landen , grooter dan Engeland en Schot-

land, en de hoofdplaats der Spaanjaarden

en Portugeezen aan die kant te dier tyd

,

aangezien zy toen onder een en de zelve

kroon van Spaanjen ftonden. Hy lag

daar f etmaal op de reede , wierd den i4de"

December van hunnen zeevoogt en on-

derzeevoogt aangetaft, alwaar een hevig

gevegt voorviel , in 't welke de zeevoogt
der Spaanjaarden te grond ging , en in

een oogenblik zonk ; doch zy verloren

't fchip d'Eendragt , na hunne gedagten
by den Spaanfchen onderzeevoogt ver-

overt.

Daar op liep hy na 'teiland Borneo,
quam in die baai den 26 fte" dito ten anker

,

wierd van dien koning wel ontfangen,

hoewel deszelfs toeleg was, om hun fchip

Mauritius te vermeefteren , 't geen zy door
de waarfchouwing van een Chineefchen
ftuurman tydig vernamen, waar op zich
van Noord voor hun voorgenomene aan-

flagen v/agtte , doch goedvond ten eer-

ften naar Java over te fteken , daar hy
den 28 ften Januarii 1601. voor Joartan ten

anker quam > doch daar geen lading vin-

dende ,' liep den f
den Februarii van daar

na de ftraat van Balamboeang , die tus-

fchenjava enBali loopt, en vorderde dus
zyne reize Bezuiden Java om , naar 't va-
derland , voorby de kaap. Hy liep op
St. Heleen den 26ften Mey aan , nam daar
water in , vertrok den 3olten dito van daar ,

ontmoette den i6den Junii 6 Hollandfche
fchepen onder den zeevoogt Jacob van
Heemkerk , en quam den 2.6 ften Augufti
1601. voor Rotterdam behouden ten an-
ker.

Hy was de eerfte Hollander , die den De eert

aardkloot had rond gezeilt , behouden Hollan-

weer t'huis quam , en zich daar door een
^
er

'
i

onfterflyken naam by de nakomelingen
^oot*"

behaalt heeft. Een bedryf, zoo ftout, rondte

en groots , dat al de ondernemingen der de.

Ouden daar niet by konnen haaien j hoe-
wel hem Drake en Candifch hier in waren
voorgegaan.

Ondertuflchen vonden de heeren Be- Eerfte

windhebberen goed, in 't jaar 1 fpp.
reize «1

na den uittocht van verlcheide vlooten
Steve

jj(

naar Indien, de fchepen de zon , de maan Hagen
en de morgenftar , onder 't opperbevel 't jaar

van den wakkeren zeevoogt Steven van Ï S99-

der Hagen , ook daar heen te zenden.

Op 't fchip van dien zeevoogt was
fchipper Cornelis Janfz Schouten , en op-
perkoopman Jan Sas, van Gouda. Op
de maan nam Cornelis Henrikfz , en op de
morgenftar Cornelis "Janfz Melknap het
ampt van fchipper waar.

Zy liepen den 6den April in zee
,
gier-

den op 't eiland Mayo aan , daar zy eenig

volk verloren, en, na twee vergeeffche

pogingen om zich te wreeken , beft oor-

deelden van daar na 't prinszeneiland

,

daar zy mede niet wel voeren , en na de
kuft van Coiïllo , en 'teiland Annabon
te vertrekken.

Verfcheide ftormen , die hem op zyn
tocht na de kaap beliepen , dwongen hem.
den 27ften Oétober eerft in een onbekende
haven van 'teiland Madagascar, en daar

na op Antongil , aan te loopen , daar

hy 't al mede niet na zyn zin , en geen

ververfching vond. Weshalven hy den

2I den
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2I ften December zyn reize vervorderde,

en eindelyk in Februari: 1600. eerft voor

Lampon, en den i3 den Maart voor Ban-

tam, ten anker quam.

Men flapte daar te land , maar vond

in het ook niet na wenfch,vermits de Bantam-

^ar mers van fwaare lallen van tollen , en an-

K>
"

„. dere ongelden begonden te fpreken ; waar-
f fit voor s j *-*

i 1 *

Intam , om va» der Hagen , op een nader bengt

B daar na uit een brief van War-wyk, daar gelaten,
i;\mboi-g0ec|vonc| den 28 rten Maart naarAmboina

ï*t°wn tc verzeilen, daar hy den zdea Mey met

lip,ter- 't fchip de zon ten anker quam j doch
\'1 de de maan en de morgenflar dreven naar
tee ar.-g

ancja zon(Jer dat die van de zon willen,
ce in '

1 *

Inda waar zy vervaaren waren , ter tyd toe

,

«jtmen. dat zy op den ifdendito berigtvan hunne

komft aldaar , en van hunne hoope tot een

goede lading, kregen.

Fan der Hagen vond de zaaken alhier

door den oorlog zeer verward , en op

verlcheide verzoeken van den Inlander

liet hy zich , na verfcheide ontfchuldi-

gingen , mede tot eenen aanval tegen

2e Portugeezen , en naderhand tot 't maa-

ken van een verdrag met den Inlander,

in , van 't welke wy breeder onder

't Hoofddeel van Amboina zullen hande-

len.

Hy vertrok dierhalven , met de uit

Banda op den i8den September by hem
gekomene en volladene ichepen , de maan
en de morgenflar , en is den 6den Oótober

van daar na Bantam verzeilt , daar zy den
ïpdeu November quamen , 6 andere fche-

pen van ons vonden , met eenige van welke

zy , na volladen te zyn , een gezelfchap

\n waar van 7 retourfchepen uitmaakten , en op
2 weer den i4den Januarii 1601. de reize na 't va-
",rBan-derland ondernamen, opSt. Heleen aan-

v,dêr

en
loopende , daar zy den 6den Julii in de

air 't va- Kerkbaai ten anker quamen. Zy vertrok

-

diland, ]cen den I2den dito van daar, en quamen
8eü

" na eenige maanden behouden in Holland.

In 't zelve jaar, waar in van der Hagen

uitgezeilt was , te weten 1 fpp. , zonden

p ter eenige koopluiden van de nieuwe Bra-

Eths bantfche Maatfchappy ook een byzondere
£

'{j

e
r
vloot van 4 fchepen, onder den zeevoogt

I liën in Pieter Both van Amersfoort , uit.

"aar De naamen dezer fchepen waren , Ne-
J ?9- derland, de Vereenigde landen , Naflau,

en 't Hof van Holland.

Zy ondernamen hunne reis den 2i ften

December, in gezelfchap van 4 fchepen

der oude Maatfchappy , die ten eeriten

van hen afïcheidden.

Deze 4 fchepen bleven ook maar tot

den 26 >en April 1600. by een , en toen
geraakten 't Hof van Holland en Naflau

Har by van hen af, en de 2 andere quamen den
i 1 Caar- 6den Augurti op de reede van Bantam , van
o was, waar dg hoofdman Paulus van Caarden,

Jmatra a^ hoofd dezer 2 fchepen, den ifüea dito

ég. na Priaman, om peper te laden, en na-

derhand na Ticou , Paflaman, en den
2i ften November op de reede van Atsjien
liep, daarhy niet al teeerlyk gehandelt,
en uit eenige gevangenen van 't fchip
de leeuw en de leeuwin, in 't jaar ifp8.
door de heer Moucheron naar Indien ge-
zonden, verftaan wiert, hoe de Atsjien-

ders eenig volk van die 2 ongelukkige
fchepen gevangen genomen hadden , waar
onder de hoofdman Frederik Houtman

,
broeder van den voornoemden Comelis
Houtman , eerflen grondvefter van den Ne-
derlandfchen handel op Ooftindien , zich
mede bevond.

Hy wiert by dezen vorfl maar om den
thuin geleid , en opgehouden , en be-
floot dierhalven van daar na Bantam te

zeilen , daar hy den ipden Maart 1601.
quam , en den 23

ften dito iyoo zakken
peper innam.

Hy zag de zeevoogt Jacoh van Nek , En van
met 3 fchepen van een nieuwe met hem Bantam

,

uitgezondene vloot, den }ofte" dito daar
met

f

e
,

eni*

ook ter reede komen , die 't fchip Delft Sn van
met fchipper Simon Janfz Hoen , en den van Nek

,

commies Jacob Jacobfz , terwyl hy zelf naar
'

l va-

met de anderen na de Moluccos trok,
de'kn

{

i

daar in lading het, om met van Caarden^
na 't vaderland te keeren.

Zy vertrokken met hunne lading den
iodea April ióoi. en quamen behouden in
Oótober of November in Holland bin-
nen j doch zonder veel van belang uitge-

voert te hebben.

In 'tjaar 1600. den 28 fteu Junii, zon- Jacob van
den de heeren Bewindhebbers , onderden Neks'

wakkeren zetvoogtjacob van Nek, weer tw
^
ed

?

een vloot uit van 6 fchepen, Amfterdam,'^^"
1

Dordrecht , Haarlem , Leyden , Delft en 1600.

't jagt Gouda, en nog 2 van de Brabant-
fche Maatfchappy , den fwarten en witten
arend.

Zy quamen den i fteu Oótober op de
reede van Annabon , van waar 2y , na
vriendelyk door de Portugeezen onthaalt

te zyn , den 20dc" verzeilden , en goed-
vonden met de drie bezeiltfte fchepen,Am-
fterdam , Delft en Gouda , terwyl de 2
van de Brabantfche Maatfchappy naar

Atsjien toogen , voor af na Bantam te

loopen , om daar eer , dan de fchepen der

nieuwe Maatfchappy , te zyn , daar zy den
3i ften Maart 1601. na veel armoede, zoo
dat hun eigen water drinken moeiten , en
na fwaare ltormen , ook ter reede qua-

men.
Hy zelf liep met de fchepen Amfterdam Hy komt:

en Gouda den 2den April van Bantam (al- in 't jaar

zoo daar geen lading voor hen was) naü^01 - ™

Ternate, daar hy den 2den Junii ter reede
erna s

quam. Wat hy daar verrigt heeft met
dien vorfl; , hoe hy van den zelven ont-

haalt , en wie daar toen gebleven is , zul-

len wy breeder onder Ternate zeggen.

Hy vertrok met zyn 2 fchepen den

Z 2 3*
ften
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1

ftca Julii , zonder lading , na Patani, om
te zien , of hy daar klaar konde gera-

ken.

v , Zy namen hun cours naar China agter

naar Chi- ^e Philippinas om ,
quamen den 27ften Au-

na enPa-guftus in 'tgezigt van Macao, een ftadt

tani. der Chinezen , doch op hun toelating

door de Portugeezen beftiert , en be-

woont , alwaar zy door een fchielyk on-

weder eenig volk verloren. Zy verzeil-

den dierhalven , laatende daar 20 mannen

,

den
5
den Occober , en quamen den 7^"

November voor Patani ten anker , daar

zy van de koningin zeer vriendelyk ont-

fangen wierden , een huis , om hunne
Waaren te bergen, en hunne lading van
peper, kregen.

Vanwaar ^er me&e vertrok hy, laatende daar

hy na eenig volk , den 23
ften Augufti na 'tva-

't vader- derland
,

quam den 2deu Maart 1603.
land keert voor St. Heleen ten anker, vanwaar hy,

fchepen *n gezelfchap van een Engelfch fchip, dat

hy den 1

3

den Februarii nevens een Franfch

fchip in zee ontmoet had , den 24ften Maart
vertrok. Zy leden daar na nog groote

armoede en elende, zoo dat Gouda ein-

delyk zyn topftander , ten teeken van
nood , en met verzoek van hulp aan die

van 't fchip Amfterdam , moeft laaten

waajen. Zy quamen egter, na zoo veel

zukkelens, den if
den Julii 1Ö03. in Zee-

land behouden binnen.

Weder- Wat de fchepen Dordrecht, Haarlem
vaaren en Leyden, mede van de heer van Neks
van drie vi00t } Dv Annabon door hem gelaaten

,

andere
** betreft , deze quamen den pden Augufti

fchepen. i<5oi. voor Bantam op dereede, daar zy
't fchip Hollandia , en 'tjagt het Duitken
vonden leggen. Zy bleven daar 11 da-

gen, wanneer zy na China zeilden, en
den ioden September voor Cambodia ten

anker quamen , alwaar zy niet wel ge-

Die in handelt wierden , enmeninjanuarii 1602.

Cambo- 1 2 man van 't fchip Haarlem , en 1 1 van
dia met 't fchip Leyden , nevens hunnen zeevoogt

handelt"
en koopman, gevangen nam> die daar na

wierden, vrygekogt wierden voor twee metale

ftukken gefchut.

Na daar nog eenige fchermutzelingen

met de Inlanders gehad , en een dorp
verbrand te hebben, liepen zy den 2i ften

December van daar , en quamen den 28 ften

Haar dito voor Patani ten anker, daar zy den
komft in I0d«juiii I(Jo , no„ z Hollandfche fche-
Patam. „„1 -uipen by zich kregen.

Zy vertrokken den 24fteu September
met de fchepen Leyden en Dordrecht,
volladenmet peper, nadat zy 't lek fchip

Haarlem verbrand hadden , van daar na
En ver- Bantam , daar zy den ij*de» November

Bamam quamen, enden I7den December 't fchip

naar 't va- Erasmus , met een veroverde kraak , en
derland. des zelfs lading , uit China by hen ver-

fcheen. Waar op de fchepen NafTau,
Erasmus , de Star, en Leyden, den 27ften Ja-

nuarii 1604. van daar vertrokken, en den
3often Auguftus behouden binnen geko-
men zyn.

De fchepen de fwarte en witte arend
, Gevallen

in gezelfchap van van Nek uitgezeilt , ge- van den

raakten in Auguftus 1601. voorSumatra, fwarten

en 'tdorpTikou, ten anker, daar eenige^jf
01

van hen gevangen genomen , en eenige Sumatra.

van de Inlanders vermoort wierden. Men
eifchte voor de nog levende fwaar rand-

zoen , doch de fchepen verzeilden van
daar , hunne makkers trouwloos gevan-
gen laatende.

Den 22lten April des jaars 1601. zonden Tacob van
de heeren Bewindhebberen wederom een Heems-
andere vloot van 8 fchepen uit, 4 voor de kerks togt

oude, en 4 voor de nieuwe Brabantfche in/t Jaa1,

Maatfchappy , onder den beroemden zee- le °v' oet

voogt Jacob van Heemskerk , en onder- naar k-

zeevoogt Jan Grenier. dien.

De naamen dezer fchepen waren, Am-
fterdam , Hoorn, Enkhuizen, Alkmaar, de
fwarte ( op welke Adriaan Beek fchipper

was ) de witte
,
groene en roode Leeuw.

Zy zeilden op een en de zelve dag met
Wolfert Hermanfz 's vloot uit, doch fcheid-

den van een den 8ften Mey. Zy quamen
den 2 i

ften Auguftus voor 't eiland St. Ma-
ria by Madagascar ten anker , zynde de
Atsjienze vloot van de andere nu afge-

fcheiden , die daar eenige ververfching

kreeg. Zy liepen naderhand na de baai

van Antongil, van waar zy, na ettelyke

malen beproevens , den 1

4

den Oftober ver-

trokken, komende den rj-den December
voor Atsjien ten anker.

Zy kregen daar handel , en wierden wel p
ontfangenj doch den I3 den januarii 1602. de

e

e

"
te„L

geraakte de ftadt in brand , waar door zy zyn vloot

ook hun logie, die wel met 4000 guld.komt te

aan goederen afbrandde, verloren. Den Ars!ien'

X
pden Februarii verzeilden zy van daar

na de ftadt Ticou , daar zy den 8 ften Maarc
aanquamen , en 32 bhaaren peper be-

quamen , verzeilende na Bantam den 28 ften

dito , daar zy den 4
dcn April ter reede

liepen. Zy vonden daar 2 fchepen van
hun gezelfchap, te weten hunnen onder-

zeevoogt Grenier , en 't fchip Hoorn

,

doch de zeevoogt Heemskerk was na de
Moluccos om lading geftevent.

Den j6den kregen zy 't jagt Enkhuizen Heems-

nog by zich , dat hen tyding bragt , dat j
erks

J""
Heemskerk tegen dievanDamak geflagen

, dervaa-

en 18 man, en 12 gevangens, verloren, ren, gelyk

doch ook wel 70 Inlanders gevangen mede van

, ,
1 & o de andere

Daar op befloten de fchepen Amfter-

dam , de fwarte Leeuw, Hoorn , de groene

Leeuw , en Enkhuizen , ofde Bruinvilch ,

na 't vaderland te keeren, en deze hunne

lading,te weten ipfió zakken (tot 60 pond

yder) ip8 zakken en 41 pond Cubebe,

267 bharen (yder van f31 ponden) 8ip

ponden nagelen , en 42 bharen en 72f
- pon-

van
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«rok-

ten

)e icht

ponden foeli , by verdeeling over die f
fchepen, in te nemen.

Hier mede vertrokken zy, onder den
wel-zeevoogt Schmirmans , den u den Mey,

«f^f. liepen op Mauritius aan den 22ften Junu,

lerjid vertrokken den

8

ften September van daar,

quamen den i<5
den November voor St.

Heleen ten anker, kregen daar ook den

24 en 2ffte" dito by hen Wolfert Hermanfz ,

en Hans Bouwer , opper- en onderzee-

voogden der Molukze vloot , waren nu

methun 8 fchepen , van x^mfterdam zamen
afgevaren , by een , uitgenomen 't kleinfte

jagr, 't Duitken, dat ontrent de kaap nog
by die 2 fchepen geweeft was. Zy lie-

pen den 2

3

ften December van St. Heleen,,

quamen den pd£n Januarii 1 60 3 . op de reede

van 'teiland Fernando Neronha, alwaar

2 Zeeuwfche fchepen een kraak genomen
hadden. Zy vertrokken van hier den

i2 ften Febixiarii ,
quamen den zjüen Maart

in Vaalmuiden , en voorts eenige tyd 'er

na in Texel binnen.

Op den zelven tyd en dag als de zee-

'an Jd- voogt Heemskerk uitgeloopen was , vertrok

stier- in zyn gezelfchap den 22ften April 1601.
™ m ook de dappere zeevoogt , Wolfert Her-

do?i.aar manfz met deze f fchepen , te weten , Gel-

idi.'i. derland , Zeelandia (waar op Hans Henrikfz

Bouwer onderzeevoogt ) de Wagter, en

't jagt 't Duifken.

Zy fcheidden van Heemskerk den 8 ften

Mey op 44 of 4f graaden , en liepen dus

voort tot op 8 graaden Noorderbreedte,

alwaar Grenier, die op de fwarte Leeuw
was , hen berigte den ipden dito op 24
graaden een vloot van 1 3 fchepen aan ley

gezien te hebben , welkers onderzeevoogt

I' op 't fchip den rooden Leeuw ten eerften

aangevallen , en 't zelve by na verovert

had } doch 't wiert door 't fchip Amfter-

dam ontzet. Daags 'er aan was de fwarte

Leeuw alleen onder 1 1 vyandelyke fche-

pen vervallen , doch eindelyk ook hen

ontloopen.

Zy liepen dan na dit gefprek , den ioden

Junii van Adriaan Blok , fchipper op de

fwarte Leeuw
,

gefcheiden zynde , na

Mauritius, daar zy den 27
ften September

ontrent den Z. W. hoek ten anker qua-

men , doch deze hoek zeer vergiftig zyn-

de
,

gelyk zy dien ook den fenynigen,

na eenige vergiftige vifTchen , die zy daar

vingen, genoemt hebben , zoo zyn zy den
2often dito verzeilt , zy liepen den 8 ften

O&ober in een andere haven van dit ei-

land , ververfchten daar tot den 2ofteD
,

gingen toen t'zeil
, quamen met 3 fche-

pen en 2 jagten den 2öften December in

de ftraatSunda, kregen daar berigt , dat
de Portugeezen met 30 zeilen , waar onder
8 gallioenen , onder Bon Andrea Furtado de

Mendofa (ofMendonfa) voor Bantam lagen

,

't geen Wolfert Hermanfz befluiten deed
voor Palimbang ten anker te komen , en

de vlootsraad te beleggen , om te over-
wegen , wat hen hier te doen ftont ; al-

zoo al hun gefchut zedert Cabo de Boa
Efperanc_a, volgens gewoonte, beneden
geborgen was.

Om eenig licht aan de komft derPor-
tugeefche vloot alhier te geven , moet
ik voor af zeggen , dat zy , zedert

eenigen tyd deze vaart der Hollanders
op Indien met fcheele oogen aangezien
hebbende , al hun Indifche kragten in-

lpanden , om een aanzienlyke vloot by-
een te brengen, waar mede zy de zelve
uit de Indifche zee volkomen wegflaan,
en de Indifche vorften dwingen mogten

,

om alleen met de Portugeezen handel te

dryven.

De vloot was in weinig tyd klaar, om
onder den beroemden Louis Gama , op
dien aanflag in zee te loopen j doch zy
wiert tot nog toe door een Indiaan, den
afvalligen Malabaarfchcn zeeroover,Ca«a/,
opgehouden ; zoo dat zy eindelyk hun
kragten, door een vrede met den Samoryn

,

by die van Calicoet zamenvoegende , in
'tjaar 1 fpp. te vergeefs, en 'tjaar daar aan

,

hem weer , onder Andrea Furtado de Men-
dofa , in zyn fterkte aantaftende , zyn
veiling innamen, en hem gevangen kre-
gen.

Dit nu volvoert hebbende, vericheen
Furtado met zyn vloot in 'tjaariöoi. voor
Bantam , by na ontrent den zelven tyd
en dag , als Wolfert Hermanfz de ftraat

Sunda inzeilde , alzoo zy 'er den 24ften

December gekomen waren.
Na dat nu Wolfert de zaak met die van Die by

zynen raad rypelyk overlegt had , Helden Bantam

zich zyne fchepen in ftaat om tegen de de Portu"

Portugeezen te flaan. Den 27fte» Decem- ^"e

d

"

ber met 't opgaan van de zon quamen zy reede

in 't gezigt der Portugeelche vloot , maak- flaat.

ten ook jagt op 2 gallioenen , die zy op
de brandwagt , ontrent 't Wefteinde van
Poelo Penfano

, gelegt hadden, dewelke
zy zouden quyt geweeft zyn, by aldien

Wolfert Hermanfz 's ongeluk niet gewild
had, dat door 't berften van een ftuk zyn
roerpen buiten ftaat geraakt was } doch

,

dit ongemak verholpen hebbende , ver-

meefterden zy den 2pften dito 2 galeijen, die

op de wagt lagen, welker hoofdmannen
waren Frdngiscö de Soufa en Andrè Rodri-

gues Paliota.

De Portugeezen , fchoon 't voordeel

van de wind hebbende , dorfteri op de

Hollanders niet afkomen , en zonden te

vergeefs 2 branders op hen af. Den 3 i
ften

liepen de Hollanders in de wind op na
hen toe , 't geen zy zoo ras niet verna-

men, mede al onder zeil zynde, of lie-

pen van hen af, en hadden 't geluk , dat

het kort daar aan ftil wierd , weshalven

de Hollanders , gelyk ook zy daar na

mede , ten anker quamen. Den i
ftett

Z 3 Ja-
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Januarii 1602. ligtte Wolfert Hermanfz
alleen weder zyn ankers , en liep regt op
de Portugeefche vloot aan , kort daar aan

van zyn makkers gevolgt zynde. De
Portugeezen fchenen in 't eerfte het mede
wel te meenen ; doch liepen ten eerden

weer van de Hollanders ar'. Hun trotze

zeevoogt liet de bloedvlag wel waajen,

maar zyn volk, voor 't Hollands gefchut

fchrikkende , wilde niet vegten , en dus

liepen de Hollanders den 2 den dito op de

reede van Bantam , 't geen Furtado met

goede oogen moeft aanzien , konnende
niet beletten , dat zy daar, als dappere

luiden , zeer wel ontfangen wierden.

De Bantammers hadden deze ontzag-
Welke chelyke vloot al met vry wat ontzetting

fchreven*wen aankomen. Zy beftont uit f gal-

word. lioenen van Goa , waar op zich bevonden

Don Andrea Furtado de Mendofa , die

beroemde hoofdman van Malacca , en

een fchrik van 't Ooften , die over deze

vloot 'toppergezag had. Behalven hem
was hier op zyn onderzeevoogt , 'Thomas

de Sou/a de Reucba , en deze navol-

gende hoofdmannen , Francisco de Sylva

de Menefes , Antonio de Sou/a Falead, en

Don Lopes deAlmeyda-y van Malacca wa-
ren 'eï ook 2 kraken , waar op 't bevel

hadden , Trajano Rodrigos de Cafiel Bianco ,

en Joza Pinto , en op de kraak van
Coetsjien was hoofdman Sebafliano Suar-

co. Behalven deze 8 gallioenen waren
'er van Malacca nog 18 Fuften met nog
een gallioen vertrokken , die op Ceylon
quamen, uitgenomen een, door ons ge-

nomen , waar op Francisco de Soufa de

Toues , hoofdman was. Van Manaar
waren nog 2 fuften en 2 gallioten geko-
men, op welke de voornoemde Paliota

en André Gujedes de Cavalho , Diego de

Mello en ManoelDias , hoofdmannen wa-
ren. Nog waren van Malacca 2 gallioe-

nen gekomen, waar op 't bevel voerden

Gonfalo Vas de Cajiel Bianco , en André

Peffoa j waar by nog quamen 2 jonken

,

over welke Francisco de Maris 't gezag
had , en nog 7 roeijagten.

Op deze vloot (butten welke te Atsjien

nog 4 fchepen en 1 jagt lagen) waren
800 Portugeefche foldaten, behalven de
fwarte bootsgezellen. Dit alles willen

de Bantammers zeer wel , maar ftonden

ten uiterften verbaaft over de lafhertig-

heid van de Portugeezen , die met zoo
grooten vloot , van zoo veel volk voor-

zien , zich door f Hollandfche fchepen

van de reede deden ontzetten , en, fchoon
van hen eerft aangetaft, hen niet dorften

afwagten. Een fchande , die zy noit zul-

len uitwiflehen , en een eere voor de Hol-
landers, die hen by de Bantammers, en
alle Indiaanfche Natiën , zoo veel roem en
agting gaf, dat men hen heel anders , dan
te vooren, begon te handelen , en een

1

Wolfea

groote veragting voor de trotze Portu-
geezen op te vatten, te meer, dewyl zy
alomme van de Hollanders zeer fmaadlyk
en quaadaardig gefproken , en van zich
zelven zoo hoog opgegeven hadden. Doch.
dit hadden de Bantammers nu zelf, en
met de uiterfte verwondering

,
gezien, en

dit wifchte al 't quaadaardig voorgeven der
Portugeezen eensflags volkomen uit.

Wolfert Hermanfz bleef dan te Bantam
nog eenige dagen , zag , dat hy maar een
man verloren , en eenige gequetften be-
komen had. Hy herftelde zyn kleine
geledene fchade ten eerften , ververfchte
zyn volk wat, en vertrok den i2den Ja-
nuarii van daar na Jakatra , daar ontrent
hy 's nachts by een rivier ten anker quam,
tot dat hy 's morgens 'er aan voorJakatra
zelf liep

, gevende aan dien koning de
gefchenken , van zyn hoogheid , den
prins van Orangie, over.

Zy verzeilden den i7Jeu dito van daar,
liepen den 20r' en op de reede van Toeban

, h
™

doch konden het 'er niet houden , zeilden manfc

voort, en quamen den i7den Februarii in 2^ m
Ternate op de reede. Zy namen , ter-

Te
2T'

wylzydaar lagen, een klein Portugeefch
m

vaartuig, of fcheepken met ryft, wyn,
olie

, porcelein , en zyde geladen , en
zeilden den j

den Maart van Ternate
, gier-

den I4den dito in Banda aan , vonden daar
hunnen onderzeevoogt

, Jan Martfz , en
liepen den24flen Junii, na hun lading in-

genomen te hebben , weer van daar , en
zoo voorby Amblaauw , een der Am»
bonfche eilanden , pafTeerden Cambayna ,

de Bougerones , Celebes , en meer andere
eilanden , tot dat zy den 6den Julii te

Toeban op de reede liepen, daar zy mede Zyn
de gefchenken , van den prins vankomfte

Orangie , aan dien vorft overgaven. vernIP

En zagen den 8 ftea dito 'tfchip de witte^.
leeuw , waar op zig de zeevoogt Jacob
van Heemskerk bevont , nevens 't fchip

Alkmaar , en een prys , door hen genomen.
Zy lagen daar met hen tot den I3 den ,

verzeilden toen, quamen den i8den dito

voor Jakatra , en den i
&e* Augufti voor

Bantam ten anker.

Zy lieten daar eenigvolk aan land, te
Trelt

weten , den opper- en onderkoopman !

t Tadei

C/aas Gaaf en Jan Lodewykfz , tot deland,

komft der fchepen Utrecht en de Wag-

g

ie

£ f'

ter, waar op zy den 2f
ften dito na 'tva-

St

derland met hun 2 fchepen, Gelderland
en Zeeland , waar op Wolfart en Ham
Bouwer waren , nevens 't klein jagt het

Duifken, te zeil gingen, en den la^^
November met 2 fchepen op de reede

van St. Heleen quamen , daar zy den
zeevoogt Schuurmans met j- fchepen

vonden j doch 't jagt 't Duifken was on-

trent de kaap van hen afgeraakt.

Zy gingen den 23
ften December met

7 fchepen van daar, quamen den pden
Ja-

nuari:

aan,
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nuarii 1603. op de reede van 't eiland

Femando , van waar zy den zzüea dito

verzeilden, en quamen in April , ofMey,

behouden in 't vaderland , bevorens al

gehoort hebbende, dat 't Duifken ook

voor Middelburg ter reede gekomen

was.

In den jaare 160 1 . vond men goed weer

Bit jaar een vloot fchepen onder den wakkeren
16. een 2eeheld, Laurens Bikker , nevens Gerard
vlet on-^

g g y^ naar jncjiën te zenden, die met

E ïon. de fchepen Zcelandia en de lange Bark
KI die den 2.3

ften Auguftus opAtsjien gekomen,
'P^ icn van dienvorït niet alleen zeer vriendelyk

onthaalt , maar ook met twee gezanten

te rug gezonden is , van welke wy on-
der Atsjien nader fpreken zullen j al-

leen hier nog byvoegende , dat zy, op
St. Heleen aangierende , nog een groote

en ryke kraak der Portugeezen , de St.

Jacob genaamt, genomen , en in 't va-

derland , in Julii 1603. mede gebragt

hebben.

.. . In dit zelve jaar 1601. reedde de voor-

fon
:' " name koopman Balthafar de Moucberon

aeejt ook eenige fchepen uit. Hy had zich
t Pnzen ondertulfchen onder Juliaan Kleerhagen

rac'e'en
a^s no°^ » °°k meefter van het Prinzen-

{0r
|

n eiland ontrent de linie , met goedvinden

ydlin. der Algemeene Staaten, hoewel met een

zeer flegten uitgang ,
gemaakt , alzoo

't daar na, door quaad bellier van dezen

Kleerhagen, weder verlaten, en die gantfche

aanleg te vergeefs geweeft is.

Van beter uitflag was het , dat Hy

,

I

Simon Jafpertfz Perduin , en Pieter van

flcivan
Hocke , van Campvere den f

den Mey des

foti van voornoemden jaars , Joris van Spilbergen

Jpifcr met de fchepen de ram , 't fchaap , en het

?

en
f
n lam, naar Indien uitzonden.

tóe na Ontrent de zoute eilanden , of by

[ndin. PuorteDale, had hy een fchermutzeling

in Junii met 3 Portugeefche karavellen

,

die hy alleen wel wakker aantafte, doch

wiert daar zelf licht gequetffc , en naakt

uitgeplundeit , zoo als hy in de boot na

zyn 2 andere fchepen om hulp meende
te vaaren , door hulp van welke hy egter

nog een karavel aldaar veroverde. Daar
na zetten zy hun reize voort, gierden op
'teiland Annabon aan, daar zy den z6ften

Julii op de reede quamen , voorgevende
Portugeezen te zyn , doch 't wiert niet

gelooft. Zy wilden dierhalven wel een

proeve nemen , om met geweld te lan-

den , doch ziende , dat het niet gaan zou

,

zyn zy den 3often na 't eiland St. Thome
gezeilt , daar zy den 3i ften op de reede

quamen ; doch ziende , dat het daar mede
niet gelukken zou , verzeilden zy ten eer-

ften van daar
, quamen den zden Augufti

by 'teiland groot Corisco , daar zy nog
een fchipvan de heer Moucberon , Sphara
Mundi genaamt , ontmoetten. Zy namen
daar ververfching in , vertrokken den

uden dito na Cabo de Lopes Gonfalves,
daar zy den I7den quamen, en den 3a11"1

weer van daan zeilden.

Den 1 f
den November zagen zy het land

van de kaap , en quamen nog dien zeiven
dag in St. Heleens baai ten anker > doch
liepen den i6den van daar, miflende hun
onderzeevoogt , en ook 't lam , zagen
welvuuren, maar geen volk , liepen dier-

halven langs 'tlandtotvoorbydeSaldanhaDie aan
baai , die zy den z8ften dito voorby zeil- de kaap

den , en quamen dus by het Daflën eiland , verfchei-

van hem Elifabeths eiland genaamt, dien

^

n f en
avond nog ren anker j zy vonden 'er geen ook' de

'

water, 't geen zy vooral zogten, waar- Tafelbaai

om zy den ipften verzeilden , en 't lam
haare

den i^n
, doch Spilbergen den 3^» De-S*

31

cember in de Tafelbaai, die hy mede zoo
noemde

, ( gelyk ook 't Robben eiland
door hem 't eiland Cornelia genaamt
wiert) ten anker quam. Zy verzeilden
van daar den 23 ften dito , na dat zy nu
alle 3 weer by een waren, ontmoetende
ontrent dit land den 27ftea 2 Franfche
fchepen van St. Malo onder Monfr. Ie

Berdeliere , en Monfr. Ie Conneflable de
Vitré , nevens hun opperpiloot Wouter
Willekens, een Nederlander , doch namen
den i

fien Januarii 1602. van hen affcheid.

Zy gierden den 2de" Februarii op dé
kuft van Sofala aan , en liepen den 4

den

in de rivier van Quama ten anker , van
waar den j

din dito verzeilende , zyn zy
den 2i ften voor 'teiland Mulali (van an-
dere Molelia genaamt) een der Majotze
eilanden , doch den 24fteu op beter grond
daar ten anker gekomen , alwaar dien zei-

ven dag hun afgedwaalde makker 't lam
weer by hen quam. Hy was daar wel
ontfangen j doch liet egter daar een hout
voor een maft , en 28 man , om een
os te halen , na land gegaan , zitten,

zonder dat die oit weer verfchenen , wat
moeite hy ook aanwendde. Dit dwong
hen dan den f

ita April van daar na 't ei-

land Majotte te verzeilen , daar zy den

pden dito, doch zonder 't lam ('t geen by
de Majotres van hen raakte) ten anker
quamen. Zy vonden daar een koningin ,•

welke vorftin over de 4 off eilanden vartZyneont*

Comora (anders de Majottes) Angafiza, moeting

Mulali, Anfowani, Comora en Majotte ge- ^
n

-

de

naamt, het oppergebied voerd. Zy von- eilanden.

den de reede hier zeer quaad, en kregen ook
geen volk nog vaartuig aan boord. Dier-
halven tragtten zy den i2den van daar,

na 't eiland Anfowani , of Mulali , te fte-

venen, om nog eens na hun volk om te

zien j doch , alle moeite daar toe te ver-

geefs aangewend zynde , zeilden zy voort

,

en quamen den 3i ften Mey voor de ftadt

Baticalo, op 't eiland Ceylon , ten anker,

alwaar zy van den koning zeer wel ont- Zyn

faneen wierden , doch vreesden dat het komft op

daar op een quaade moer lag,
Ceylon,

zy
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en op
Atsjien.

Zy kregen Gujon Ie Fort met 'tfchipde

ram , 't geen zedert den 24ften December

al van 't land van de kaap van hen afge-

dwaalt was , den 3i ften Julii i6oz. weer

by zich.

Al 't werk haperde maar daar aan , dat

deze vorft van Baticalo , ftaande onder den

keizer van Candy , hen van geen lading

voorzien , nog iet verders buiten nadere

laft van dien oppervorft doen dorft ; behal-

vendat de koning van Baticalo nog onder

de Portugeezen ftond. Dierhalven zond

Spilbergen den I4den Junii eerft een com-

mies naar Candy met verfcheide gefchen-

ken , die den 3
denJulii met eenige gefchen-

ken weergekomen zynde , en berigtende

zeer wel bejegent te zyn , zoo is hy daar

zelfden 6den na toe gegaan ; doch van zyn

onthaal zullen wy breedcr onder Ceylon

fpreken , en nu maar zeggen , dat hy

,

na minnelyk daar ontfangen te zyn van

dien oppervorft, Don JanD'JuJlria, of

anders, Fimala Darma Suria Ada genaamt

,

na 2 fchepen en eenige kleine Portu-

geefche vaartuigen daar verovert , en

eenige kanneel ,
peper , en curcoma in

genomen te hebben , den 3
den September

,

laatende daar te lande eenige van zyn volk

,

naar Atsjien gezeild is, daar hy den iöden

dito by zyn makker , 't lam , die daar al

op de reede lag, ten anker quam.

Die van de Pinas 't lam, wanhoopende

aandekomftder andere fchepen, zoo had

de hoofdman Cornelis Spek , zich om de

reddeloosheid van 't fchip al onder die van

de Engelfche Maatfchappy , en hunnen

generaal , Gems Lancajler , en den onder-

zeevoogt S. Middelton , doch onder zekere

voorwaarden , by welke de Engelfchen

dat fchip overnamen , hoewel zy 't daar

na weder gaven , begeven. Zy vonden

daai- ook den Franfchen zeevoogt van St.

Malo , Monfr. Ie Berdeliere , wierden van

den koning van Atsjien zeer vriendelyk

ontfangen, die ook zeide, diegene, die

in 't jaar ifpp. de fchepen de leeuw en

de leeuwin zoo qualyk gehandelt hadden

,

reeds geftraft ,
ja den koning van Pedir

alleen, omdat hy daar ontrent geen beter

order gefteld had , te hebben doen ver-

trekken.

Spilbergen liet daar 't fchip de ram met
Gujon Ie Fort , en Cornelis Spek , en vertrok

in gezelfchap der voornoemde Engelfchen

met het fchip 'tfchaap den zi ften Septem-

ber na de ftraat van Malacca , om op een

ryke kraak van St. Thomé , of Maliapoer

,

te loeren , die zy , te zamen daar over in

verbond getreden , den i 3
den October , met

de fchepen de Heótor , de Samfon , 't lam

,

en 'tfchaap, aantaftten, veroverden, en

waren 8 dagen, met die te loflên, bezig.

Zy gaven aan de Portugeezen hunne
kraak weder,verzeilden na den zoften Oclo-
ber van daar , en quamen den y

den No-

vember , veel quaad weder gehad heb-

bende , weer te Atsjien , van waar zy
den zofte" vertrokken , om dat zy daar

geen peper konden bekomen } hoewel zy
'er den 2f

fteD December nog eens qua-

men.
Hy kreeg daar den 7

den Januarii 1603.

nog óbharen peper, doch verloor 'er ook
eenig volk , dat verdronk. Den I7deu

dito verfchenen daar by hem de z Zeeufche

fchepen, Vliffingen en de Gans, die van
Ceylon quamen , en van daar ook hun-
nen commies, Sebalt de Weerd, met 't fchip

Zierikzee verwagtten , die nog in die

zelve maand opdaagde.

Hy verloor hier den hoofdman op
't fchip de ram , Jongerheld , die den
zi ften Februarii ftierf, gelyk ook Gujon Ie

Fort den 7
de" Maart , na dat zy hem be-

vorens (fchoon onderzeevoogt ) wegens
een ontdekt verraad, waar aan hy mede
fchuldigwas, afgezet hadden. Den8 ften

dito quamen hier nog 3 fchepen , Hollan-
dia , waar op was de commies , Melchior
de Vogelaar , de Star, waar oy Klaas Si-

monfz Meebaal) en de Hollandze thuin,
waar op Jacob Pieterfz hoofdman was,
by hen ter reede.

Hier verkogt Spilbergen , om goede re-

denen , het fchip den ram aan de daar

leggende fchepen van de vereenigde Maat- Enver(|n
fchappy, liet eenig volk van ons te Atsjien , op Ban-

en vertrok met 't fchip het fchaap den
3
deil tam, van

April na Bantam , daar hy den Z7fte» ten
waa

u
r

-}
1

_
x

i

J
, .

> ' na huis

anker quam , en den nieuwen zeevoogt keettt

der vereenigde Maatfchappy, Wybrand
van JVarwyk met 9 fchepen op de reede

vond.

Hy zag den 6JenJunii de fchepen Eras-

mus enNaflau van daar na China zeilen,

en den 2often dito den zeevoogt Jacob
van Heemskerk daar met zyn lchip de
witte leeuw , en zynen onderzeevoogt

Joris Pauluffz , met 't fchip Alkmaar,
nevens een groote Macaufche kraak , door
hen ontrent Djohor genomen , en wel

70 tonnen gouds weerdig, verfchynen,

verftaande verder van hem , dat de En-
gelfchen by de rivier van Lixs , en die van
Zeeland ontrent St. Heleen , yder de Por-

tugeezen nog een kraak afhandig gemaakt
hadden.

Den I3 den Auguftus quam daar mede
't fchip der Goes , van Zeeland , met fchip-

per Pieter Janfz Soet , en den opperkoop-
man Jacob van Ray , doch bragten daar

flegt nieuws van Ceylon , en de tyding

van de Weerds dood , waar van wy bree-

der onder Ceylon fpreken.

Den z8ften dito vertrok hy van Bantam

,

bequam onderweeg , om tol te vermyden

,

zyne lading , beftaande in ffoo zakken

peper, eenige gefteenten , ambredegris,

kanneel, zyde, porcelyn , foelie , indigo , en

zoo zakken nooten , en nam de vaderland-

fche
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fche reize met de fchepen 't fchaap, 't lam

,

de eendragt van Delft , en de maagt van

Enkhuizen, den 3oden September aan.

Hy quam den Z4ften November 1602.

voor'St. Heleen met deze 4 fchepen op

de reede , daar den ipüea de boot de Ja-

ger, met de koopman PVillemvan Hagen

,

in Maart van Bantam vertrokken , doch
op Mauritius overwinterd hebbende, by
hen quam.
Zy vertrokken den 2pften December van

hier met hun ƒ fchepen, en quamen den

24ften Maart 1604. behouden voor Vliffin-

gen ten anker.

DERDE BOEK,
EERSTE HOOFDSTUK.

OOftindifche Vereenigde Maatfchappy in V jaar 1Ö02. opgerigt, en haar Octroy,
De eerfte vloot dier vereenigde Maatfchappy in 'tjaar 1602.. onder Warwyk in

zee geloopen. Van welke eenige na Ceylon gaan , daar Sebald de Weerd vermoord

•word , en eenige van daar , of na Atsjien , of na Patani , na V nemen van ettelyke Por-
tugeezen, hopen. Doch eenige na Bantam, van maar zy na huis keeren. .Warwyk
komt mede teBmtzmmet de reft der vloot. Van welke eenige met Heemskerk naar 't va-
derland zeilen. En eenige met hem op Patani komen , en wat hy daar verrigt. Zyn vrug-

telooze tocht na de kujl van China. Vertrekt verder na Patani , Djohor en Bantam.
Vanwaar hy na huis zeilt, moet op Mauritius overwinteren. Komt behouden i/z Holland.

Tweede tocht van Steven van der Hagen in "'t jaar 1(503. Zyn komjl op Malabar,
daar hy voor den Samoryn verfchynt. Vertrekt naar Bantam , en naar Amboina , dat

hy verovert. Zend zynen onderzeevoogt na Ternate , en zeilt zelf na Banda. Eenige

fchepen keeren na "'t vaderland. Tocht van Matelief naar Indien in "'tjaar 160f. Zyn
komft voor Malacca. Zeilt na Queda. En na de Moluccos , over Amboina. Van
waar hy naChin&vertrekt, daar by qualyk ontfangen wiert. Zyn komft weer op Bantam.
Daar hy de i-ervallene zaaken van Ternate overlegt. Zyn gefprek met van Caarden.

En zynxeae. naar '/vaderland. De tocht van Paulus van Caarden in 'tjaar 1606. naar

Indien. Zyn vrugtelooze toeleg op Mozambike. Zyn komft in de Majottes. En voor

Goa, Calicoet, Punto Gale, en Bantam. Zyn vertrek over Amboina naar Temate.
En van daar weer naar Bantam , en '/vaderland.

TOt dezen tyd toe hadden de koop-
lieden van verfcheide byzondere

Maatfchappyen nu al op ver-

fcheide geweften van Ooftindiè'n , met
een redelyken voorfpoed , zoo op de al-

daar aangebragte waaren , als in hunne
veroveringen van verfcheide kraaken,

fchepen , en mindere barken der Portu-

geezen ,
gehandelt j doch waar zy tot nog

toe ook gekomen waren , zoo hadden

zy, om de Ooft, en om de Weft, dit

algemeen en onverbeterlyk ongemak

,

zoo lang yder Maatfchappy daar op zich

zelven voer , voor een yegelyk zeer na-

deelig bevonden te wezen , dat door
't komen der fchepen van de eene en de
andere Maatfchappy op een en de zelve

reede , de prys der waaren , die zy in-

koopen moeften , daar door ten eérften

zoodanig begon te tteigeren , dat het noo-
dig was hier in voor het toekomende te

voorzien.

Hier van hadden de heeren Algemeene
Staaten van 't vereenigde Nederland zoo

I. D E E I.

ras geen berigt gekregen , of zy ontbo*

den de heeren Bewindhebberen van Hol-
land en Zeeland by zich in 's Gravenhage

,

en belloten daar met toeftemming dezer

twee voorige Maatfchappyen de zelve

tot eene Maatfchappy te vereenigen, en
haar beider magt in een te fmelten , zoo
om haar te meer aanzien en vermogen in

Indien te geven, als om die voorige op-

fteigeringen van den prys der waaren te

beter te konnen ontwyken.

De eerlte inleg , of de hoofdfomme,
waar mede deze algemeene Nederlandfche

Vereenigde Ooftindifche Maatfchappy
een begin nam , beftond in 6 millioenen

en 6 tonnen gouds, een geringe fomme,
vergeleken by die van andere Maatfchap-

pyen , en voor al in opzigt van 't gene

zy hier mede uitgewerkt hebben.

De Algemeene Staaten vonden ook
goed , om deze Maatfchappy te meer te

doen opluiken, hen een üctroy voor 21

jaaren, zullende met den 20ften Maart des

jaars 1602. zyn aanvang nemen, te ver-

A a leenen,
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kenen , welkers inhoud wy niet voorby

konnen hier in te lallen.

Ooftindi-

fche
DE Staaten Generaal der Vereenigde Ne-

derlanden , allen den genen , die dezen

vereenig- tegcnwoordigen zullen worden vertoont, faluit.

de Maat- Doen te weten : Aangezien de wel/land der
fchappy yereenigde Nederlanden principaalyk is bc-
1

i6o^op-ftaan^e in d£ navigatie , handeling en com-

gerigt, en mercie , die uit de zelve landenvan alle oude

haar tyden gedreven , en van tyd tot tyd loffelyk
0<fboy. vermeerdert zyn , niet alleen met de nabuurige

koninkryken, en landfehappen , maar ook met

de gene die verder van deze landen in Europa

,

A/ia , ende Africa ,
gelegen zyn , ende dat be-

neffens de zelve in de naafte thien jaaren her-

waarts by eenigeprincipale kooplieden der voor-

fclrreve landen , liefhebbers van de navigatie

,

handeling en commercie , op vreemde landen

,

in compagnie binnen de fiadt Amfterdam,
opgeregt met groote koften , moeite en peryke-

len , by de hand genomen is die zeer hffelyke

navigatie , handeling , en traffique op de Oojl-

indïén : daar van de apparentie goed en

~groot bevonden zynde , waren onlangs daar

na by verfcheide andere kooplieden , zoo in

Zeeland , op de Maas , als in 'tNoorder-

quartier ende Weftvriesland , mede gelyke

eompagnien opgericht , ende de voorfchreve

navigatie, handeling, ende commercie dade-

lyk by der hand genomen : 't welk by Ons ge-

confidereert , ende rypelyk overwogen wezende
,

hoe veel de vereenigde Landen , ende de goede

ingezetenen der zelve daar aan gelegen was ,

dat de zelve navigatie , handeling en commer-

cie , onder een goede generale ordre
, politie ,

correfpondentie , ende gemeenfehap , beleyt,

onderhouden, en vermeerdert werde , hadden
goedgevonden daar toe de Bewindhebbers der

voorfchreve Compagnie voor ons te befchry-

ven, ende de zelve teproponeren , dateerlyk,

dienftig en profytig , niet alleen voor de ver-

eenigde Landen , maar ook voor allen den ge-

nen , die deze loffelyke handeling by de hand
genomen hadden , ende daar inne waren par-

ticiperende , zoude wezen , dat de zelve

Compagnie vereenigt , ende de voorfchreve

handeling onder een vafte ende zekere eenig-

heid, ordre, ende politie, zoude mogen ge-

meen gehouden ,
gedreven , ende vermeerdert

werden , voor alle de ingezetenen der ver-

eenigde Landen , die daar in zouden believen

te participeren : het welk by de Gedeputeer-

den der zelve Compagnie wel verftaan , ende

overzulks , na verfcheide communicatien

,

dcliberatien , induclien ende rapporten, tot

vereeniging gebragt zynde , hebben wy na
type beraadjlaging, daar op gehouden , tot be-

vordering van den welftant der vereenigde

Landen , eenfamentlyk het profyt van alk

de ingezetenen der zelve , de voorfchreve ver-

eeniging geaggreèert ende bevefiigt , aggre-

eeren ende beveftigen by dezen , uit fouve-

raine magt ende authoriteit , ook met vafte

wetenfehap, onder de pointen , vryheden ende

voordeden , hier naar verklaart. Als in den

eerften.

I.

Dat in deze equipagie , tot dienft ende
profyt van deze Compagnie , de kamer
van de Bewindhebbers binnen Amfterdam
zal hebben te bevorderen ende te bezorgen

de helft, de kamer van Zeeland een vier-

depart, ende de kameren op de Maaze,
Noordholland, ende Weftvriesland , elk

een agtftepart.

Dat, zoo dikwils als het van nooden
zyn zal een generale Vergadering ofte

Collegie uit de voorfchreve kameren te

houden, die gehouden zal werden van 17
perfoonen,daar in uit de kamer van Amfter-

dam zullen compareren 8 , uit Zeeland 4

,

uit de Maaze 2 , ende van gelyken uit

Noordholland 2; wel verftaande, dat de
zeventiende perfoon by beurten van die

van Zeeland, Maaze endé Noordholland ,

zal werden in de Vergadering gebragt by
de meefte ftemmen > van welke perfoonen

alle zaaken , deze vereenigde Compagnien
aangaande, zullen verhandelt worden.

I I I.

't Voorfchreve Collegie, als het befchre-

ven zal worden , zal te zamen komen,
om te refolveren , wanneer men zal equi-

peren , met hoe veel fchepen , waar men
die zal zenden , ende andere dingen , den
handel betreffende : ende zullen de refc*

lutien van 't voorfchreven Collegie by de
voorfchreve kameren van Amfterdam,
Zeeland, Maaze ende Noordholland ge-

effeóbueert, ende in 't werk geftelt worden.

I V.
De Convocatie ende Vergadering van

'tvoorfz Collegie zal gehouden worden
de eerfte 6 jaaren binnen Amfterdam , ende
2 jaaren daar na in Zeeland , ende zoo
voorts gedurende deze vereeniging.

De Bewindhebbers , die van wegen deze
vereenigde Compagnie van huis zullen

reizen , daar toe gecommitteert zynde,
't zy om in het voorfchreve Collegie te

vergaderen , of in eenige andere befoignes ,

zullen voor haare daggelden hebben tot

de onkoften 4 gulden , de fchuit en de
wagenvragten daar in niet begrepen $ wel-
verltaande, dat hier in niet begrepen en

zyn , die van de eene ftadt in de andere

reizen, om de refpeótive kameren te fre-

quenteren als regeerders der zelve , de

welke geen reisgelden nog daggelden en

zullen genieten.

V I.

Of 't gebeurde, dat in 't Collegie eenige

fwaarwigtige zaaken voorvielen , daar in

de Collegianten niet wel en konden ver-

dragen , ofte accorderen , ofte daar zy haar

zelfs in zouden befwaart vinden , om mal-

kanderen te overftemmen , dat het zelve,

zal

Reparde

van de

Equipa-

gie.

Vergade.

ring van

de XVII

Befchiy-

ving.

Vacati
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zal gelaaten worden tot onze verklaring

endedecifie, ende 't gene dien aangaande

goedgevonden zal worden, zal agtervolgt,

ende nagekomen worden.

v r 1.

n
' De vereeniging ende Compagnie zal

^ ty
beginnen ende aanvang nemen met dezen

"tfftroy jaare 1602. ende zal geduuren tot den tyd

en: Re- Van il jaaren agtervolgende , mits dat
kenS- men t'ellcen 10 jaaren een generaal Hot

van rekening zal maaken , ende zal elk

een t'einde die jaaren vryftaan , te mogen
daar uitfcheiden , ende zyn geld na hem
nemen , welverftaande dat van de tegen-

woordige equipagie ende uitreeding van

deze fchepen , die binnen dezen jaare zul-

len uitvaaren , byzonder rekening gedaan

zal worden.

VIII.
Ende zullen de onkoften die by de par-

ticipanten van de eerfte rekening in Ooft-

indiën, ofte in de engte van Magellanes

,

daar deze Compagnie getraffiqueert zal

hebben , zullen wezen gedaan , ende die

de participanten van de volgende rekening

te baat zullen mogen komen, ofte tot voor-

deel ftrekken , die van de tweede rekening

dragen ende gelden de helft , ofte zoo veel

min als het Collegie van de zeventhienen

zal bevinden in redelykheid te behooren.

I X.
Ingevalle eenige participanten , van deze

aanftaande reize geen genoegen hebbende

aan deze vereeniging, haar geld na hen
begeerende te nemen , ofte de beloofde

lomme opzeggen, 't zelve mogen doen,
mits dat men henlieden geven zal ten ad-

venant van zeven ende een half ten ioo,

ofte meer, na dat hen toegezegt is.

Alle ingezetenen van deze Landen zul-

len mogen in deze Compagnie participe-

ren met zoo weinig ende veel penningen,
als het hen gelieven zal : dan of het ge-

beurde , dat 'er meer penningen waren
aangeboden ofte geprefenteert , dan de

navigatie wel zoude vereifchen , zullen

die gene , die in de Compagnie hebben
meer als 50000 gulden , moeten na rato

ende proportie hun capitaal minderen,
omme anderen plaats te geven.p

x I.

Ende zullen de Ingezetenen by open-
baare affixie van biljetten , ter plaatze daar

men gewoonlyk is biljetten te affigeren

,

binnen den tyd van een maand na dato
dezer gewaarfchouwt worden , dat zy
binnen den tyd van vyfmaanden , ingaande
primo April eerftkomende , in deze Com-
Eagnie zullen worden geadmitteert , ende
aare penningen, die zy zullen willen in-

leggen , mogen opbiengen in 3 termy-
nen, te weten ongevaarlyk eenderdepart
tot de toerulting voor den jaare 1603.
nog een derdepart voor de equipagie van

den jaare 1604. ende 'trefterende derde-
part voor de uitreeding van den jaare 160c.
een maand daar naar dat zy daarvan, van
de Bewindhebbers zullen zyn vermaand j

gelyke waarfchouwing zal worden gedaan
in de maand Maart , voor de equipagie
van de eerfte 1 1 jaaren van dezen O&roye

,

te weten in den jaare i6"i2i

X I I.

De fchepen , die van de reize weder*
keeren , zullen wederom inkomen ter

plaatze daar zy uitgezeilt zyn , ende of
door fortuin van weder ofte wind die fche-

pen, in het eene quartier uitgaande, aan-

quamen in het ander, als die van Amfter*
dam, of van hetNoorderquartier in Zee-
land of op de Maaze , ofte die van Zeeland
in Holland , dat niettemin elke kamer
het bewind en de adminiftratie van haare

uitgezondene fchepen ende koopman*
fchappen zal behouden, mits dat van de
Bewindhebbers van de zelve kamer ge*
houden zullen zyn , haar zelfs in perfoon
ter plaatze te laaten vinden , daar de fche-
pen ende koopmanfehappen aangekomen
zyn , ende geenige Facteurs daar over in

zullen mogen ftellen ; maar ingevalle haar
zelfs niet gelegen ware te reizen , dat zy
als dan de Bewindhebberen van de kamer,
daar de fchepen gearriveert'zyn , tot d'ad-

miniftratie zullen committeren.

XIII.
Alsd'een of d'andere kamer fpeceryen

,

ofte andere koopmanfehappen van Indien
aangekregen heeft , ende andere kameren
geen en hebben , ofnog geen en hebben in-

gekregen, dat in zulken gevalle die kamer,
die geprovideert is , de.andere kameren op
haar verzoek na gelegenheid van de zaak
zal provideren , ende elke maal meer zen-

den, als zy uitverkogt zullen hebben.

X IV.
Dat men de rekening van de equipagie Rekei

ende uitrufting van de fchepen , met de ning.

dependentie van dien, zal doen 3 maan*
den na het vertrek van de fchepen , ende
een maand daar na copye aan de re-

fpe<5tive kameren zenden : ende van de re-

touren zullen de kameren , zoo dikwils
zy dies verzogt worden , ftaat aan mal-
kanderen overzenden , ende de rekening
da.tr van zal men zoo haaft fluiten , als

doenlyk is , ende de generale rekening
na de 10 jaaren zal gefchieden in 't open-
baar , mits datter alvoren biljetten aan-
geflagen zullen worden , om elk een te

waarfchouwen , die over de auditie der
zelve zal begeeren te komen.

X V.
Ende zullen die kameren gehouden we-

zen, aan de Provintien of Steden, del-

welker ingezetenen in deze Compagnie
ingelegt zullen hebben yoooo guld. , of
daar boven , over te zenden , zoo wan*
neer daar retouren zullen komen , ftaat

A a a van
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]mg.

van de ingenomen cargafbenen , als ook
ftaat van de penningen gemaakt van de

verkogte koopmanfchappen , by zoo verre

zy van de Provintien ofte Steden zulks te

doen verzogt worden.

X V I.

Ende zoo eenige Provintien goedvon-

den eenen Agent te ftellen , de welke de

penningen uit de inwoonders van de re-

fpeótive Provintien verzamelde , om die

in een maflê te leggen, ende van de re-

touren ende inkomften betaling te vor-

deren, zal die kamer , daar zoodanigen

Agent de penningen ingebragt heeft , den

zelven moeten toelaaten acces in de voorfz

kamer, om aldaar geinformeert te mogen
worden van den ftaat van den uitgeven

ende inkomen, mitsgaders de uitfchulden

ende inichulden , van den comptoire

,

behoudens dat die penningen , by den

voorfz Agent ingebragt , zullen monte-
ren ter fomme van foooo guld. , ofte

daar boven.

XVII.
Als 'er van de retouren f ten xoo. in

kafTe zal wezen, zal men aan de Partici-

panten uitdeeling doen.

XVIII.
Ende zullen de refpective kameren be-

dient worden by de tegenwoordige Be-

windhebbers, alsnamelyk, de kamer van

Amfterdam by Gerard Bikker , Reinier

Paaww , Pieter Dirkfz Haffelaar , Jaques

de Velaar , JanJanfzCarel, BernardBe-

rewyns, Johan Poppe, Hans Hunger, Hendrik

Buik, Louis de la Becque , Dirk van Os,
Francois van Hove , Ettert Lucasz , Ifaac

Ie Meer , Siwert Pieterfz Hem , Gerard

Reynft, Marcus Vogelaar , JanHarmenfz,
Geurt Dirkfz, Huibregt Wagtmans, Leonard

Ray , Albcrt Simonfz Jonkhein , ende Arent

ten Grootenhuize.

X I X.
De kamer van Zeeland by Adriaan Hen-

rikfz ten Haaf, Jacob Boreel, Jan Lam-
brechtfz Coele , Jacob Pieterfz de Waard,
Cornelis Meuninks , Adriaan Bommenee,
Laurens Bacx , Everhart Bekker , Aarnout

Ie Clercq, Aarnout Verhoeven, Gerardvan
Schoonhoven, Nicolaas Pieterfz, Baliha-

far van Vlierden , ende Balthafar de

Moucheron.

X X.
De kamer van Delft by Jan Janfz

Lodeftein, Arent Jacobfz Lodeflein, Dirk
Bruinfz van der Duffen , Gerard Dirkfz
Meerman , Cornelis Adriaanfz Bogaard,

Michiel Janfz Sasbout , Willem Jooften

Dedel , Dirk Gerritfz Meerman , Jan
Raad, Jacob Sanderfz Balbiaan, Henrik
Otte, ende Ja/par Meerman.

XXI.
De kamer van Rotterdam by Fob Pie-

terfz van der Meyden, Willem Janfz Frank

,

Gcrrit Huigen: , Pieter Leonardfz Bufch,

Johan van der Veecken , Willem Janfz van
Loon

, Jan Jacobfz Mus , Adriaan Spierink
,

Cornelis Matelief de Jonge.

XXII.
De kamer tot Hoorn by Claas Jacobfz

Syms , Cornelis Cornelisz Veen , Willem Pie-
terfz Crap, Pieter Janfz Liorne.

XXIII.
Ende de kamer tot Enkhuizen by Lucas

Gerritfz, Willem Cornelisz de Jonge, Jan
Pieterfz Schram , Henrik Gruyter , Jan
Laurisz van Loofen , Dirk Dirkjz Pelfer

,

Gysbregt van Berenftein , Barthout Janfz
Steenhuizen

, Jacob Jacobfz Hinloopen,

Francois du Gardyn , ende Willem

Braffer.

XXIV.
Eenige van de voorfz Bewindhebbers Getal,

komende aflyvig te worden , ofte ander- ende oi

zins uit den 'dienft te fcheiden , zal die ^
re
„
van

plaats onvoorzien mogen blyven , ende
de Be-

windheb

niemant in de afgeftorvene of uitgefchei- beren,

den plaats moeten gefurrogeert worden , endehai

'ten ware die van de zelve kamer anders furro81
'

goedvonden, tot dat de Bewindhebberen
der refpeétive kameren gekomen zullen

wezen op 't navolgend getal.

XXV.
De kamer van Amfterdam op 20 per-

foonen , die van Zeeland op 1 z , die van
Delft op 7 , die van Rotterdam op 7,
die van Enkhuizen mede op 7 , ende die

van Hoorn op gelyk getal.

XXVI.
Maar yemant van 't voorfchreve getal

komende te fterven , ofte ook anders uit

den dienft te geraken , zullen de andere
Bewindhebbers van de kamer, daar, zulks

gevalt , binnen den tyd van 2 ofte uiter-

lyk 3 maanden nomineren drie bequame
eequalificeerde perfoonen , ende de zelve

de Heeren Staaten van deProvintie, daar

het Collegie refideert , of den genen,
by henluiden daar toe te committe-
ren , voordragen , om een daar uit in

de plaats van den overleden , of die uit

den dienft anderzins is geraakt, gekoren
te worden , na de ordre daar opgeno-
men.

X X V 1 I.

De Bewindhebbers zullen op eere , eed
, F

.

en vromigheid , folemnelyk beloven , dat
e

zy zich in haare adminiftratie wel en ge-

trouwelyk zullen dragen
, goede ende

deugdelyke rekening houden ende doen,
ende de meelte van de Participanten niet

meer voordeels doen , in het opbeuren
van de penningen , tot de uitreeding noo-
dig , ende uitdeeling van de retouren , als

de minfte.

XXVIII.
Ende die na dezen tot Bewindhebbers

zullen worden gekoren j zullen van hun
eigen in de Compagnie moeten fefique-

ren , elk ten minften 1000 ponden vlaams ,

dan
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Prnfie.

dan de Bewindhebbers tot Hoorn ende

Enkhuizen zullen mogen volflaan , mits

inleggende ten minften foo geljrke pon-

den.

xxix.
Zullen voorts genieten voor provifie van

uitreedinge i ten ioo. , en ook zoo veel

van de retouren , welke provifie zal ver-

deelt worden, de kamer van Amfterdam

de helft , de kamer van Zeeland een vierde

part , ende de kamer van de Maaze ende

Noordholland elk een agtfte part , zonder

reguart te nemen of d'een ofte d'ander

meer ofte min penningen inbrengt, ofte

fpeceryen als zyn contingent verkoopt.

XXX.
Met verftande , dat de Bewindhebberen

niet zullen mogen tot lafte van de Com-
pagnie te brengen , eenige provifie van

penningen voor de Compagnie te ligten

,

ofte de waaren te beneficieren , nogte

iemant anders committeren tot lafte van

de Compagnie , omme de uitreeding te

bevorderen, ende de waaren , daar toe-

noodig, te koopen.

XXXI.
Ende dat den Boekhouder, Caffier , ende

dienaar, ofte kamerbode, zal gefalarifeert

worden van de Bewindhebberen van elke

refpective kamer, zonder zulks te mogen
brengen tot laft van de Participanten.

XXXII.
Of 't gebeurde, dat onder d'een ofte

d'ander kamer yemant van de Bewindheb-

bers in zulken ftaat geraakte , dat hy niet

en konde voldoen , 't geen hem zyne ad-

miniftratie aangaande betrouwt ware,

ende daar door eenige fchade mogt komen 5

zal zulks wezen tot lafte van de pennin-

gen , onder de zelve kamer reforterende

,

ende niet tot fchade van de generale maflë ;

dies zullen de penningen , welke de Be-
windhebbers in deze Compagnie hebben
ipecialyk verbonden zyn voor haare ad-

miniftratie.

XXXIII.
De Bewindhebbers van de relpeclive

kameren zullen refponderen voor haare

Caffiers.

XXXIV.
Ende op dat het voornemen van deze

Compagnie met meerder vrugt mag uit-

gevoert worden , tot welftand der ge-

ünieerde Provintien , confervatie \ ende
augmentatie der neering , mitsgaders tot

profyt van de Compagnie , zoo hebben
wy de voorfz Compagnie geodTxoyeert

ende geaccordeert , oétroyeren ende ac-
corderen mits dezen , dat niemant , van
wat qualiteit ofte conditie die zy , anders
dan die van de voorfz Compagnie uit deze
vereei'igde Landen zal mogen vaaren,
binnen den tydvanzi jaaren eerftkomen-
de , beginnende met dezen jaare iöoz.
incluis, Beooftende kaapdeBonneEfpe-

rance , ofte door de ftraat van Magellanes

,

op de verbeurte van de fchepen en goe-
deren , blyvende in haar geheel de con-
cefiien voor dezen gegeven aan eenige
Compagnie , omme te vaaren door de
voorfz ftraat van Magellanes , behoudelyk
datze hare fchepen uit deze Landen zul-

len afzenden binnen 4 jaaren na dato de-
zes, op pene van te verliezen 'teffecivaa
de voorfz conceffie.

XXXV.
Item , dat die van de voorfz Compagnie

zullen vermogen Beooften de kaap de
Bonne Efperance , mitsgaders in ende
door de engte van Magellanes , met de
Princen ende Potentaten verbintenis te

maaken , ende contracten op den naam
van de Staaten Generaal van de vereenigde
Nederlanden , ofte Hooge Overheden dei-

zelve, mitsgaders aldaar eenige fortreflen

ende verzekertheden te bouwen , gouver-
neurs, volk van oorlog , ende officiers

van Juftitie , ende tot andere noodelyke
dienften , tot confervatie van de plaatzen

,

onderhouding van goede ordening
, poli-

tie, en juftitie, eenzamelyk tot vordering
ende nering te ftellen , behoudelyk dat de
voorfz gouverneurs, officiers, volle van
juftitie, en volk van oorlog, zullen eed
van getrouwigheid doen aan de Staaten

Generaal , ofte de Hooge Ovèrigheid
voorfz, ende aan de Compagnie, zooveel
de nering ende traffyeque aangaat, ende
die zullen de voorfz gouverneurs ende of-

ficiers van juftitie afftellen , by zoo verre

zy bevinden dat de zelve hen qualyk ende
ontrouwelyk dragen , met dien verftande

,

-dat zy lieden de voorfz gouverneurs ofte

officiers niet en zullen beletten herwaarts
over te komen, om haare doleantien ofte
klagten , zoo zy eenige meenen te heb-
ben, aan ons te doen, ende dat- die van
de Compagnie t'elker wederkomft van de
fchepen gehouden zullen wezen de Hee-
ren Staaten Generaal te informeren van
de gouverneurs, ende officieren, die zy
in de voorfz plaatzen zullen hebben ge-
field , omme haare commiffie als dan ge-
aggreë'ert ende geconfivmeert te worden.

XXXVI.
Ende zoo die van de voorfz Compagnie

op eenige plaatzen bedrogen en qualyk
gehandelt worden , of dat in 't vertrou-
wen van eenige penningen of koopman-
fchappen de zelve, zonder reftitutie ofte

betaling daar van te genieten
, gehouden

wierden , dat zy die fchade naar gelegen-
heid der zaake, na dat zy beft vermogen
zullen , doen repareren , door alzulke

middelen , als men gevoegelyk zal kon-
nen : Behoudelyk dat de fchepen hier te

lande wederkomende, zy rapport zullen

doen van de gelegenheid van de zaak , aan

't Collegie van de Admiraliteit , in 't quar-

tier daar die zullen aankomen , met ver-

A a 3 ftan-
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's Lands
geregtig-

fen.

ftande,dat die van 't voorfz Collegie eenige

verklaaring doen , daar by die van deze

Compagnie haar vinden befwaart , zy lie-

den daar van aan ons zullen mogen pro-

voceren, ende zullen de goederen onder

behoorlyke inventaris gebeneficeert wor-
den , by die van de Compagnie , 't en

ware iemant anders dar den Fiscaal hem
party maakte , ende de ingebragte goe-

deren reclameerde, in welken gevalle de

voorfz goederen geadminiitreert zullen

worden ,
gelyk van de fententie van die

van de <A.dmiraliteit verklaart zal worden

te behooren.

XXXVII.
Of het gebeurde , dat die fchepen van

Spangien , Portugal , of onderwegen

hèden"
&
m vyanden , die fchepen van deze Compagnie

de Frin- vyandelyk aantaflen , ende in 't vegten

eenige der vyanden fchepen verovert wier-

den , dat de zelve veroverde fchepen ende

goederen zullen verdeelt worden na de

ordre van den Landen , te weten het Land
ende Admiraal genietende daar van haare

geregtigheid , mits dat vooren afgetrok-

ken zal worden die fchade , die de Com-

Eagnie in die refcontre zal geleden heb-

en , ende zullen die van de refpeétive

Admiraliteiten , daar de fchepen zullen

aankomen , de kennifïè nemen van de

deugdelykheid van den prinfe , blyvende

pendentelyk de adminiftratie van de goe-

deren by die van de Compagnie onder

behoorlyke inventaris , zoo vooren gezegt

is , ende den gegraveerden by fententie

vrygehouden te provoceren.

XXXVI II.
Dat de fpeceryen , Chinefche zyde,

ende kattoene lywaten , die by de Com-
pagnie uit Ooftindién zullen worden ge-

bragt, in 't inkomen nogte uitgaan, niet

meer zullen worden belail , als die nu
belaft zyn , volgende de lyft ende de ge-

nerale verklaaring, nopende de goederen

in dezelve gefpecificeert , ende in 't einde

van dien geftelt.

XXXIX.
Dat men geen fchepen, gefchut nogte

ammunitie van deze Compagnie zal mo-
gen nemen tot dienft van den Lande , dan

met confent van de Compagnie.
X L.

Item , dat de fpeceryen van de Com-
pagnie zullen verkogt worden op eener-

lei gewigt , in de fwaarte van die van
Amiterdam.

X L I.

Dat die van de Compagnie in de re-

fpecrive kameren zullen vermogen haare

fpeceryen te overflaan , het zy binnen

fcheepsboord ofte in de pakhuizen, ende

dat zonder daar van eenige accys , impoft

,

ofte waaggeld te betalen , mits dat die

fpeceryen op haar voorfz gewigt niet zul-

len worden getranfporteen , maar verkogt

zynde
,
gewogen zullen worden , ende

't regt van de waag betalen zullen
, gelyk

andere goederen, de waag fubjeófc zynde

,

zoo dikmaal als die zullen verkogt , ofte

verlevert worden.

X L I I.

Item , dat men geen Bewindhebbers
haare perfoonen ofte goederen zal mogen
belaften ofte bekommeren , om van de
zelve te hebben rekening van haare ad-

miniftratie in de voorfz Compagnie , nog
ter caufevangagievan eenige commizen,
fchippers, ftuurluiden, ende bootsgezel-
len , ofte andere perfoonen ten dienlte der

Compagnie aangenomen ; maar die dezen
aangaande iet tegen haar zal willen pre-

tenderen , zal gehouden zyn de zelve te

trekken voor haare ordinaris Rechters.

X L I I I.

Dat de provooften van de Compagnie
zullen mogen apprehenderen aan Land
het fcheepsvolk , dat hem in dienft heeft
begeven , ende de geapprehendeerde
t'fchepe mogen brengen, het zy in wat
lieden, plaatzen, of jurisdictie van dien,

de zelve zouden mogen bevonden worden ,
mits dat de voorfz provooften daar toe
te vooren zullen aanfpreken den Officier

ende Borgermeefter van de ftadt ende
plaats.

X L I V.
Ende tot erkentenis ende recognitie van

dezen Octroye , ende 't gene voorfz is,

zullen die van de voorfz Compagnie aan
ons betalen de fomme van zfooo ponden,
tot 40 grooten Vlaams 't ftuk , die wy
inleggen in de equipagievan de eerfte 10
jaaren ende rekening , daar van tot pro-

fyt van de Generaliteit genoten ende ge-
dragen zal winft ende rificque , gelyk
alle andere Participanten in deze Com-
pagnie zullen genieten ende dragen.

X L V.
Ende wanneer eenige fchepen van de

reize zullen wederkeeren , zullen de ge-

neraals ofte commandeurs over de vloote ,

fchip ofte fchepen , gehouden wezen in

't aankomen te doen rapport van haare

reize , ende daar van fchriftelyk relaas,

zoo zulks vereifcht word , over te geven.

X L V I.

Alle welke poinéten , voordeden, ende
viyheden , hier boven verhaalt , Wy geor-

donneert hebben , ende ordonneren mitsde-

zen dat agtervolgt ende onderhouden zul-

len worden by allen ende eenen iegelyken

van de onderzaten ende ingezetenen der

vereenigde Landen, zonder daar tegens,

direótelyk ofte indireótelyk , nog binnen de

vereenigde Landen, nog daar buiten, te

doen ofte doen doen , in eeniger manieren ,

op pene van daar over als beletteren van
het gemeene befte der Landen ende over-

treders van onze ordonnantie ende beve-

len , aan lyf ende goed geftraft te wor-
den:
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den: Ontbieden daarom ende bevelen wel

expreflelvk aan alle Gouverneurs ,
Jufticie-

ren, Officieren,Magiftraaten ende inwoon-

ders der vereenigde Landen , dat zy die

voorfz Bewindhebbers ruftelyk , ende

vredelyk laaten genieten , ende gebruiken

het volkomen effect van dezen Oftroye,

Confent ende Privilegie , cefferende alle

contradiótien ende empefchementen ter

contrarie , want wy 't zelve ten dienfte

van den Lande bevonden hebben alzoo

te behooren.

Gegeven onder onzen Zegel ende Signature

van onze Greffier , in *s Gravenhage den 20den

Maart des jaars i6oz.
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Met dit Oéiroy gefterkt zynde , hebben

zy ten eerften een vloot van 14 fchepen,

en 1 jagt , uit naam van deze Algemeene
Nederlandze vereenigde bevoorregteOoft-

indifche Maatfchappy uitgereed , én on-

der den zeevoogt , Wybrand van Warwyk
nog dat zelve jaar naar Indien gezonden.

De naamen dezer fchepen waren deze :

voor Amfterdam , Mauritius, Hollandia,

Naffau, de zon, de maan, deftar, en het

papegaaiken.

Vliffingen
,

de Eendragt.

Voor Zeeland , Zeelandia

,

en de gans. Voor Delft,

Voor Rotterdam , Erasmus

en Rotterdam , en voor Enkhuizen , de

Hollandfche thuin , en de maagd van

Enkhuizen.

Deze vloot wierd zoodanig verdeelt,

dat de onderzeevoogt Sebald de Weerd ^

den 3i ften Maart 1602. drie maanden voor
de andere fchepen naar Ceylon en Atsjien

voor af t'zeilgaan , dat Mauritius en de
Maan naar de Moluccos , Naflau en Eras-

mus naar China, dat Hollandia, de Hol-
landfche thuin en de Star, mede na Atsjien

,

doch dat de Zon , d'Enkhuizer maagd

,

d'Eendragt en Rotterdam s na Bantam
zouden loopen.

De Amfterdamfche en de Enkhuizer
fchepen liepen den i7den Junii 1602. uit

Texel, kregen den ioden de Zuidholland-

fche fchepen in de hoofden by haar, en
quamen den 24fteu in Pleimuiden om de
tegenwind binnen , vanwaar zydenioden

Julii weer verzeilden.

Zy paffeerden de Canarize eilanden den
2Öften dito, liepen den 26 September op
de reedevan kaap de Lopes Gonfalves ten

anker , van waar zy den 28 ften na Annabon
zeilden , fcheidende daar eerft van de
Atsjienze fchepen ; doch zy quamen den
n dcn O&ober alle weer by de vloot, en
met hen hier ten anker , moeiten 'er den
i2den dito met geweld landen, Hakeneen
dorp inbrand, deden eenige landtochten

,

vernielden verder al wat zy maar konden

,

en zyn daar op den 2ifte» November met
de vloot yan daar verzeild,

Na dat zy op de hoogte van de kaap van
de Boa Efperanga of van Agoada de Sam- welke
bras gekomen waren , zoo fcheidde de een 'ge

Atsjienze vloot , te weten , Hollandia "aar
.

de Hollandfche thuin, en de Star , den^Jf
1

i^den December hier van haar , na dat
bevorens 3 andere fchepen , onder den
onderzeevoogt de Weerd , voor af naar
Atsjien ook vertrokken waren.
Deze 3 fchepen , die wy eerft

, gelyk
daar na den zeevoogt ook met de ande-
ren, op 'tfpoor zullen volgen, quamen
den ioden Maart 1603. op de reede van
Atsjien , en vonden daar den zeevoogt
Joris van Spilbergen , en hunnen medgezel
Sebald de Weerd met zyn fchepen. Deze
was mede op Ceylon geweeft , daar hy
van den oppervorft van Gandi minnelyk-

ontfangen wierd , van welken om hulp
tegen de Portugeezen verzogt zynde

j

zoo vond hy goed de 2 fchepen Vlis-

fingen en de Gans voor. af na Atsjien ,

te zenden , om de beloofde hulp hem
daar te verzorgen , en eenige tyd daar

na met Zierikzee zelf te volgen , (ge-
lyk hy ook gedaan heeft) komende
weinig dagen na hem ook de 3 andere

fchepen Hollandia , de Hollandfche
thuin , en de Star op de reede van
Atsjien.

Om dan 't verzoek van den keizer vari

Candi te voldoen, is' de Weerd ^ na zeer

wel van den koning van Atsjien onthaalt .

te zyn , met deze 6 fchepen en een jagt
, ™ cfL

laatende daar eenig volk, den
3
den April ion, daar

naar Ceylon verzeilt , én den 2f
ften op de Sebald de

reede van Baticalo gekomen. Weerd

Hoe ongelukkig hy hier, na 't verove- moord
ren van 4 Portugeefche fchepen, om zyn word.

onvöoïzigtig gedrag, aan zyn einde raak-

te j en wat uitflag dit werk verder hadj
zullen wy nu niet verhaalen , alzoo dat

eigentlyk tot de ftoffe van Ceylon be-

hoort.

Dus liep de Gans met deze tyding den
10 of n den Junii naar Bantam, én de Star

en VUffingen , en de Hollandfche thuiri

zouden zich weer naar Atsjien , en de
fchepen de Eendragt ( waar op de nieu-

we onderzeevoogt Jacob Pieterfz van'

Enkhuizen was ) en Hollandia , nevens

't jagt, zich naar Nagapatam om lading

begeven.

Daar op verzeilden de Star en Vliffin-

gen den 2odeu dit,o naar Atsjien ^ en de

Gans naar Bantam j doch Zierikzee , Hol-
landia , en de Hollandfche thuin , nevens

't jagt Sphtera Mundi , zouden daar nog
blyven leggen , daar zy 80000 pond kan-

neel inkogten. Daar op liep Jacob Pieterfz

de onderzeevoogt met zyne fchepen,ziende

dathy hier geen lading meer krygen zou ,

den 3i ften Julii van Ceylon na Atsjien,

en quam den oden Auguftus daar op de

reede , alwaar hy de fchepen de Star ,•

Vlis-
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Van wel-

ke eenige

van daar

,

of naar

Atsjien

,

of naar

Patani,na

't nemen
van ette-

lyke Por-

tugeezen,

loopen.

Doch
eenige

na Ban-

tam, van
waar zy
na huis

keeren.

Warwyk
komt
mede te

Bantam
met de
reft der

vloot.

en nog 3 anderen nevens

't papegaaitje vond.

Vermits zy hier ook geen lading von-

den, zoo beiloten zy Hollaudia , de Star,

en Vliffingen naar Bantamte zenden , en

de Hollandze thuin, met 'tjagt 't pape-

gaaiken , zou door de ftraat van Malacca

naar Patani loopen , om te zien , of zy

daar zouden konnen te regte geraken.

Den z_|.
ften$eptember vertrok Zierikzee,

de Hollandfche thuin , en 'tjagt van daar

,

en na de dood van Henrik Hoek , hoofd-

man op de Hollandfche thuin , den z6ften

overleden , namen zy een Portugeefch

fchip van Nagapatam , behalven het welke

zy den I7den en zoften ontrent Malacca

uog 2 Portugeefche fchepen , van Ma-
caflar komende, vermeefterden.

Den 4
den Oc~tober quamen zy» na veel

omfwervens voor Djohor, alwaar zy te-

gen z Portugeefche oorlogfchepen 4 ga-

leijen, en zo kleine vaartuigen, den7Jen

den gantfchen dag Haags raakten ,. en hen

in 't gezigt van 's konings broeder op de

vlugt dreven , welke dierhalven een goude

kris aan den onderzeevoogt vereerde.

Den ioden beftreden zy deze Portu-

geezen wederom , en dreven hen nog eens

op de vlugt.

Den i4den liepen de z fchepen naarPa-

tani , daar zy Daniël van der Lek , door

van Nek daar gelaatenden 't fchip Haar-

lem , met den opperkoopman Ca/par

Gronsbergen, vonden, van welken 't fchip

de Hollandfche thuin zyne peper , zoo

veel hy in had , overnam , waar op men
Haarlem verbrandde, gelyk de onderzee-

voogt verder daar zyn volle lading den
Zffcn Januarii 1604. kreeg.

Hy liet daar by van der Lek nog 4 per-

foonen , en vertrok den 8 fte" Februarii na

Bantam , daar zy den j
dea April quamen

,

en de fchepen Zierikzee , en de Gans,

vonden , met welke zy den zi üen naar

't vaderland verzeilden.

Zy quamen met 3 fchepen den zqp™
Auguftus ontrent de kaap aan land, ver-

loren daar hunnen zeevoogt Jacob Pieterfz

van Enkhuizen , die den zoüen September
in de baai van Sam Bras ftierf,' van waai-

zy den 7
den Oótober vertrokken , liepen

den 8 fteQ November op St. Heleen aan,

daar zy zich ook ververfchften , en zyn
zoo ten laatften, na veel zukkehngen op
zee , behouden in het vaderland gekomen.
Wat nu de verdere vloot , onder den

zeevoogt Wybrand van Warwyk, die wy by
Agoada de Sambras den 1 f

de11 December
ióoz. in 't uitzcilen lieten , betreft. Deze
quam den zpftca April 1703. behouden
voor Bantam ten anker. Na over de tol-

len met den Sjahbandar overeen gekomen
te zyn , kreeg hy ten eerften lading voor
de fchepen de maa'gt van Enkhuizen en
de Eendragt , en voegde Mauritius 'er

by , die alleen wel 1 rooo zakken peper

laadde , behalven dat hy nog zo bhaaren

foelie inkreeg.

• De z eerfte fchepen vertrokken met Van We

Joris van Spilbergen met hunne lading na ke eerm

't vaderland , en Mauritius met 't fchip met

Erasmus van Rptterdam, mede volladen ^ f.

ras'

zynde , namen in Oótober 1604. onder

>

t vader-

den zeevoogt Jacob van Heemskerk mede land it

die reize aan.
^~

Hoe nu de zeevoogt van Warwyk te

Bantam verder heeft gehandelt , en hem
daar een logie voor onze Natie toege-

ftaan zy , zal nader onder 't Hoofd ftuk van
Bantam blyken, daar hy den 2f

ftea No-
vember quam , en den 6dea December na
Djohor vertrok , wanneer hy met de
fchepen de Zon, Elollandia, Vliffingen,

de Maan en de Sphasra Mundi wegens
tegen - ftroomen tot onder Borneo dreef,

weshalven hy de Zon den z^" Februarii

1604. naar Ternate zond , en geraakte
met de verdere fchepen den 1

3

den Maart
onder 't eiland Crimata, en den3 den Mey
voor Djohor ten anker , alwaar hy ver-

ftont dat Erasmus en NaiTau , die den <5den

Junii 1 60 3. naar China vertrokken waren
,

een groot gallioen voor Macao verovert

hadden.

Hy liep van daar op Patani , daar hyEn
den 3often Mey quam , en gelegenheid met tó

kreeg , om Cornelis Spek na den koning £P^
van Ziam met eenige gefchenkên te zen- en wat
den , en dus door den zelven den Chinee- daar va

zen handel te meer voort te zetten. n&-

Daar op den Z7ftenJunii van Patani ver-

zeilt zynde , is hy den 7
den Auguftus

ontrent de kuft van China gekomen
,^J^

doch moeft onverrigter zaaken van daar tocht in

vertrekken, hatende Vliffingen en Hol- de kuil

landia nog te Poelo Timon blyven, om niet™ ^
te fchielyk te Patani om lading te komen

, ""

daar egter de boot , de Sphasra Mundi , den

3
den Januarii 160 f. na toeliep , en van

waar zy in Februarii door Maleyers ty-
ding kregen,dat 't fchip Vliffingen ontrent
Pedra Blanca een kraak had verovert,

zonder dat een Portugeefche vloot, hem
ontrent de ftraat van Sincapoera ontmoe-
tende , 't hart gehad had van hem , of
zyne veroverde kraak , aan te taften.

Den 24ften Februarii kreeg Warwyk de
Sphsera Mundi van Patani weer by zich,
en liep van Poelo Timon den i8den Maart
naar Patani, alwaar zy hoorden, dat een
Portugeefche kraak lag, St. Antonio ge-

naamt , van Coetsjien na China komende

,

die zy den z6ften op de reede van Patani

veroverden.

r Terwyl hy hier lag
, quam 't fchip Vlis-Hy ve:

fingen met den zeevoogt Cornelis Sebajli- 1^1

^
aanfz , ontrent den 3 of 4

dea April bypj[an ;

(

'

hem, die de fchepen Amfterdam en Dor- Djohor

drecht by zich had. en Ban-

na.

Het fchip Vliffingen , dat nog een

klein

tam.
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'op 1

Hein fcheepken vanSolor den itf
denJumi

verovert had , verzeilde den i f
de" Septem-

ber van Patani naar Djohor om lading,

Warwyk volgde hem den 27ften Oétober,

die den nden November en Cornelis Se-

baftiaanfzóea iö~
den voor Djohor mede ter

reede quam.

Warwyk vertrok den i2den December

van daar, nevens 't fchip Vliffingen, na

Bantam , laatende Cornelis Scbaftiaanfz met

de kraak nog te Djohor , die den 28 ften

dito , daags na hem , met zyn fchip en

de kraak mede op de reede van Bantam
verlcheen.

Ondertuflchen bezorgde de zeevoogt
arjraar ly^and van Warwyk zyne lading , en is

jijj
^met de fchepen Hollandia , Dordrecht,

Amfterdam, Zeelandia en Vliffingen , den

6deu Februarii 1606. ( na dat de 3 laatite

fchepen wat voor af vertrokken waren)

met den zeevoogt van der Lek , onder

wien Amfterdam en Zeeland ftont, van

daar na 't vaderland gezeik.

Hy wiert genoodzaakt , wegens een lek

in zyn fchip Hollandia , niet alleen 12

laften tintenage over boord te werpen,

maar met de vloot ook 'na 't eiland Mau-
ïw-ius ritius te loopen , daar zy den f

den April

ra in- ane ^ p de reede quamen, van waar de
KC

' fchepen Amfterdam , Zeeland en Vliffin-

gen hunne reize vervorderden , laatende

aldaar Warwyk met Hollandia en Dor-

i drecht nog eenigen tyd blyven , daar zy
' nog een jagt , dat een Baar was , by hen

kregen, 't geen den 2pften Junii naar Ban-

tam vertrok.

Warwyk kreeg hier ook 't fchip de

Eendragt (den 20fte»Junii iöof. uitHol-

1 land gezeilt , en nu daar vervallen ) by
zich, door welkers hulp hy ondertuflchen

in ftaat geraakte , en zyn vaderlandfche

reize den 4 of f
den November voortgezet

heeft , en op St. Heleen den 28 ften Januarü

1607. aangeloopen is, alwaar hy brieven

van de Schepen Amfterdam , Vliffingen en

Zeelandia (den 8ften Julii 1606. van daar

vertrokken) vond. Hy verzeilde van dat

eiland den 28 ften Februarii , en quam den
•ortbe-^denjunn behouden voor 'teiland Schou-

'j^111 wen ten anker, alwaar hy Dordrecht, dat

daar t'huis behoorde , liet, en liep zelf na

Texel, daar hymede behouden quam.

Ondertuflchen hadden de heeren Be-

Tw> de windhebbers goedgevonden s 's jaars na
och van 't vertrek van den zeevoogt Warwyk

,
>tevi weer een n ieuwe vloot van 1 3 fchepen

,

Hsii in
on^er den zeevoogt Steven van der Hagen ,

t ja! uit te zenden.

De naamen der zelve waren aldus. Van
Amfterdam , de vereenigde Provintien

,

Amfterdam, Gelderland, 't Hofvan Hol-
land, Delft, 't Duifken. Van Zeeland,
Dordrecht (waar op de onderzeevoogt
was) en Zeelandia. Van de Noorderkamers
Hoorn , Medenblik , Weftvriesland, Enk-

I. De e 1.

V

huizen , waar by in Junii 1604. 't fchip

Gouda van Amfterdam nog quam. Een
vloot die 22 tonnen gouds, 90368 guld.

beliep.

Hy liep met die ï2 fchepen den i8den

December 1603. nevens zynen onderzee-

voogt Cornelis Sebafiiaanfz , in zee , doch
lag wel 2 maanden in Engeland , daar

Paulus van Caarden , zeevoogt over een

andere vloot, by hen quam.
Hy verzeilde den ioden Maart 1604. van

daar, veroverde ontrent Mozambique den

XydenMey eert kraak , die hy verbrandde

,

gelyk den 3often nog een fcheepken , en

den y
de" Auguftus nog eenige kleiner vaar-

tuigen van de Portugeezen.

Hy liet daar de fchepen Delft , Enkhui-
zen,en 'tjagt het Duitken, om op andere

kraaken te paflen.

Den 2f
ften Auguftus vertrokken, en den

ziften September op de kuft van Goa ge-
komen zynde , veroverde hy daar een fchip
van Mekka, 't geen hy, ziende dat het

de Mooren toequam , weer liet vaaren.

Hy quam den 2den Oétober voor de
bhaare van Goa , daar hy 4 galleijen op
de vlugt dreef } doch alzoo den I4den daar

nog 1 1 Portugeefche oorlogfchepen ver-

fchenen , liep hy na de ftadt Calicoet , op 7
de Malabaarfche kuft wat nader na de kaap ij,^ op
Comoryn , daar hy den i7den Oótober ten Malabar

,

anker quam, en een Portugeelch fregat, daar.hy

zoo als zyn onderzeevoogt , en den com- g°
or ~?

mies Houtman , na den Samoryn , ofkeizer verfchynt

van Malabar vertrokken , veroverde , en
kort 'er na nog 2 jonken.

Hy kreeg zyne fchepen, voor Mozam-
bique gelaaten, den 6den November hier

weer by zich , maakte den 8 ften een vaft

verbond met den keizer , hebbende tot

zyn gevolg onder anderen by zich geno-

men de commiefèn Houtman , Compoftel^

Alterman , en fchipper Gldas ïhysz.

Hy verzond van daar de fchepen Zee-

landia en Enkhuizen na Cambaja , om
te handelen, en liep den i4dcn November
met zyn vloot voorby Coetsjien, en ver-

der naar Ceylon, daar hy den 22ften dito

voor Colombo ten anker quam , wanneer

dè Portugeezen eenige lchooten uit de

vefting op hem deeden , die hy beant-

woordde.

Hy liep van daar naar Bantam , daar

hy met zyn vloot den 3i ften December
ten anker quam} en hoorde dat een fchip

van zyn vloot , 't geen agtergebleven

was , in de baai van Antongil 't fchip

Alkmaar onbequaam tot de vaderland-

fche reize ontmoet , zyne lading , over-

genomen , en de reis na Holland voortge-

zet had.

Den i7den Januarü iöof. liep hy met
de vereenigde Provintien , Dordrecht,

Weftvriesland , Amfterdam , Gelderland

,

Medenblik en Hoorn , de voornaamfte

B b fche-
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Vertrekt fchepen van zyn vloot naar Amboina , ver-

naar Ban- overdeden i

f

den Februari een Portugeefch
tam , en fchip , waar op de landvoogt der Moluc-

boma^t^s was by Bima: quam den 2i«- aan

hy ver-de Noordzyde van de baai s nachts ten

overt. anker , en veroverde met weinig moeite

die koftelyke landvoogdy , van welke ver-

overing wy hier niets verder zeggen , om
dat die tot de (toffe van Amboina be-

hoort.

Vyffchepen,Dordrecht,Weftvriesland,
Zend zy-Amfterdam, Gelderland en Medenblik,
nen on- 2oncj nv met 2ynen onderzeevoogt Cor-

voogt "na ne^s Zebajiiaanfz naar Ternate , zelf ging

Temate ,hy met 't fchip de vereenigde Provintien
en zeilt naar Banda , en liet Hoorn in Amboina.

Band"
3 ^oe nu ^orne^s Zebafliaanfz in Ternate

en met 't innemen van de ftadt Tidore
voer, zullen wy onder de ftoffe van Ter-
nate zien.

't Schip Gelderland nam in Ternate zyn

Eenige lading van nagelen , vertrok den I4den Julii
fchepen loof. van daal

-

,
quam den 2i ften Augufti

keeren naVoor Bantam, van waar 't zich den Zfftcn

ïand

der" met '^^P Gouda na het vaderland met
•van der Hagen begaf , daar zy in Mey
1606. behouden aanlandden.

In het jaar ióof. zond men weder een
Tocht vloot van 1 1 fchepen uit , onder den dap-

telièfnaarP
eren zeev00gt Cornelis Matelief de Jonge.

Indien in
^e naamen der zelve waren, vanAm-

't jaar fterdam : Orangien , Middelburg , Mauri-
ióoj. rius, de fwarte Leeuw, de witte Leeuw, de

groote Zon, Naffau, Amfterdam, de kleine

Zon j en uit de Maas , Erasmus , en de
Piovintien. De onkoften der zelve be-
liepen 1 millioen pf2289 guld.

Hy hep met 7 fchepen den i2den Mey
uit Texel in zee, kreeg daar na de andere
fchepen by zich , liep den 4

den
Julii op

Uha deMayo om ververfching aan, ver-

zeilde den i8den van daar, ververfchte zich
ook op Annabon , daar hy 8 dagen lag

,

en ging den ifden September van daar

t'zeil , loopende den i ften Januarii 1606.
op de reede van Mauritius , daar hy den
zeevoogt Steven van der Hagen vond, die

ontrent een maand van Bantam vertrok-
ken was.

Hy nam den 27ften dito de reize van
Mauritius naarMalacca, aan, quam den
igften voor 't eiiand jsj icobar ten anker , en
den laatften April ontrent Malacca.
Wat hy daar , en ook verder met die

komft
van Djohor, venïgt heeft , zullen wy na-

voor der onder de ftoffe van Malacca en Djohor
Malacca. zien. Alleen zullen wy zeggen , dat hy

tyding van de Portugeefche vloot (die

hem ook eenigzins overviel) gekregen
hebbende, genden vond van Malacca na
Djohor den 24(ten Auguftus te vertrekken

,

hoewel 'er naderhand nog een zeeflag

(die wy au voorby gaan) tuiTchen hem
en de Portugeefche vloot voorviel , by
welke de Portugeezen verfcheide gallioe-

nen verloren , gelyk mede onder de ftoffe

van Malacca op zyn tyd blyken zal.

Ook hadden zy ondertuffchen nog een

fcheepken, Santjago genaamt, vanNa-
gapatam komende ,

genomen , 't welk den
den 4

den November ontladen hebbende,
is Matelief de Portugeezen na Qyeda ge-^ k

volgt , alwaar hy nog 1 fchip , en 2 fulten ,^
uc<^

nam , en verbrandde.

Den 27ften van Qyeda verzeilt zynde,
zag hy den i

ften December de Portugee-
fche vloot by Poelo Boton , niet verre

vandaar, weshalven hy hen , daarin hun
groot voordeel leggende , niet wilde aan-

taften , en , met de witte leeuw , en zyn
fchip Orangie, naQueda weer om lading

liep , laatende de andere 7 fchepen by
Poelo Lankevi , om op denvyand te pas-

fen j doch geen lading vindende , nam hy
voor met f fchepen naar de Moluccos te ^? "'

ftevenen, den onderzeevoogt met 't fchip
cos

Amfterdam , de witte leeuw , en de groote
zon naar Atsjien te zenden , om , waar
't mogelyk , de witte leeuw naar 't vader-

land vol te laaden , en dan de 2 anderen

na de kuft te zenden.

Dus vertrokken den 2often December
de p fchepen, quamen den i

öen Januarii

1607. voor Poelo Pinang , van waar 'er 3
naar Atsjien, en de 6 andere naar Bantam
liepen, daar zy den 31

ften dito quamen, en
alwaarMateliefde gevangene Portugeezen,
voor Malacca bekomen, losliet, en ont-

floeg. Hy liep met zyne 6 fchepen den

7
den Februarii naar Jakatra, quam 'er den

il dcn , en deed aan dien vorft eenige ge-

fchenken geven. Den 1 z dca van daar ge-

loopen zynde, quam hy den 2pften Maart over Ai

voor de vefting van Amboina , bleef 'erboi"1-

tot den 3
den Mey , en vertrok toen met

8 fchepen naar Ternate , daar hy den 1

3

dei»

quam, en, gelyk hy ook in Amboina ge-

daan had , ontrent veel zaaken zeer goede
ordres ftelde. Al 't welke wy nu voor-

bygaan , om dat het elders in dit werk
gevoeglyker verhandelt word. Na dat

hy de lchepen de fwarte leeuw in Amboina
met nagelen, foelie, en op Greffic met
kattoengaaren , en 't fchip de Provintien,

in Banda met foeli , nootenen nagelen

geladen , na 't vaderland den i4den Octo-
ber van Bantam verzonden had, vertrok

hy van daar den i2den Junii , met de

fchepen Orangie, Mauritius, Erasmus, Vtoiw ";e

en een jagt , naar China
, quam den 2pften hy na

in de ftraat van Tagima, niet verre van9^
'teiland Mindanao , en den 2f

fteQ Julii

j

aar t

voor 't eiland Lamao , dat maar 1 mylqualyk

van de Chineefche kuft legt. En wiert 011.^
van de Chirieezen teLamthau zoo qualyk

wierl

ontfangen , dat zy hem water en verver-

fching weigerden , waar uit hem klaar

bleek dat zy het met de Poftugeezen

hielden, tegen welker fchepen,daar ontrent

leggende, hy den ioden September dagt

te

-:
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te flaan , doch befloot om zulks te ont-

gaan , den 1

5

den van daar te zeilen.
3

Hy quam den ijdea Oóbober ter reede

in 't land VanTsjampa, vanwaar hy, na

wel ontfangen tezynvan dienvorft, den

2I ften verzeilde na Pahan , daar hy met

den koning van Djohor fprak , vertrek-

kende den i6den November van Bantam,

daar hy den z^en met 't fchip Orangie

»f °P aanquam.
Klam. Hy vond daar de gi-oote zon , met wiens

fchipper Abraham Matthysz , benevens

de opperkooplieden Heerteen Olfertfz,

-. , Claas Simonfz Meebaal^ en zyn fchipper

\l:vn\-'Jan Franfz, hy overleidde, hoe men de

en; zaa- zaaken van Ternate, dat wegens de ver-

tervan overing in 'tjaar 160Ö. daar voorgevallen,

^"" in grooten nood was, herftellen zou.

Weshalven hy den 4
den December de

groote zon na Ternate , en een jagt na

Amboina en Banda zond , om de noodige

zaaken te bezorgen, terwyl hyden iode"

Mauritius uit Patani zonder lading by zich

te Bantam op de reede kreeg.

Hy befloot ook Orangie en Mauritius

tot de reize na 't vaderland gereed te maa-

ken, en Erasmus, na van Djohor te Ban-

tam gekomen te zyn , naar Banda te zen-

den j doch op de tyd, als Mauritius den

2yften dito verzeilen zou, quam 't fchip

Gelderland te Bantam , met brieven uit

't vaderland , waar in hy laft kreeg de

zaaken van den handel wat ter zyden,

doch die van den oorlog voort te zetten ;

weshalven hy Gelderland ten eerften naar

Macaflar om ryft zond , om daar mede

naar Amboina te loopen , een gedeelte in

Amboina , en 't overige naar Ternate te

i brengen ; zullende 't fchip Delft en Enk-

huizen naar Amboina en Banda vertrek-

ken.

Den f
den Jartuarii 1608. quam de zee*

Lytye- Voogt Paulus van Gaarden uit 't vaderland

Er- met 7 fchepen (alzoo hy Zierikzee by

ien' Mozambique veiloren had) ook op de

reede van Bantam , met den welken hy

over de algemeene zaaken van Indien

fprak ; maar wiens gefprek hy zoo los en

verward vond , dat hy zich geenzins van

zynen raad bedienen kon, alzoo die Man
zyn eigen hoofd in alles volgen wilde.

Na dat hy dan op alles zoo veel ordre

,

als mogelyk was
,
geftelthad, vertrok hy

)""' den 28 iten dito na huis, ontmoette 't fchip

Ënlym
ireiz'naar

'tv

'lano Gouda den8 ften Februarii in de ftraatvan

Sunda, quam den 1

2

den April in de tafel-

baai (daar hy eenige landtogten deed)
verzeilde van daar den 22ften Junii , en
quam den zzften September met 2 Ziam-

1 fche gezanten behouden binnen.
Deiochr jn 't jaar 1606. zonden de heeren Be-

lus im windhebbers 8 fchepen uit onder den

Caiien zeevoogt Paulus van Gaarden. De naa-
inj jaarmen der zelve waren Banda , Bantam,

g™M Ceylon , Walcheren, Terveer , Zierikzee

,

China en Patana , alle welke den ioftea

April in zee liepen , met voornemen om
Mozambique aan te taften. Hy gierde

op den 2olten Qctober op Gabo di Lopes
Gonfalves en den 6den November op An-
nabon aan , en quam den 2pften Maart 1607.
voor Mozambique ten anker, daar hy 2

kraaken , en 1 kleiner fchip op de reede

zag , die hy alle 3 met nog eenige kleine

barken den 3often veroverde.

Hy maakte daar wel veel aanleg tot een

belegering, docbmoefteindelyk, wegens ^
het toenemen van de ziekten onder zyn

i00fe
volk , verlies van manfchap , en wegens toeleg op

de fterkte van de vefting der Portugeezen , Mozam-

zyn beleg onverrigter zaake , en met ver-
ic
*
ue'

lies van het doornageld fchip Zierikzee,

dat aan de grond zat, opbreken.

Hy verzeilde dan den 2pften Mey met7Vn
7 fchepen van daar, quam den 8 ften Junii komft in

voor 'teiland Majotte op de reede, daar^eMaJ
ot"

hy zich wel ververfchte , hebbende van tes'

den 8iten Junii tot den ióden Julii $66
oflèn, 276 bokken, en een groot getal

hoenderen, gegeten. Hy vertrok den i7den

van daar , en hoorende , dat 2 kraaken
Van Lisbon te Mozambike gekomen wa-
ren , liep hy daar weer na toe , en quam
'er den ^i ften

, en deed daar eenige ver-

geelfche landtochten. Hy vertrok dier-

halven den 2öften Auguftus , ziende dat 'er

niets meer voor hem te doen was, quam
den ioden O&ober 7 of 8 mylen van Dabuï
op de Malabaarfche kuft , alwaar hy 1

1

mylen van Goa 1 kraak veroverde , die

hy verbrandde.

Van daar liep hy den i
ften November En voor

na Goa , quam den 4
deu ten anker voor Goa, Car

de rivier , en den t3 den voor Calicoet,pCoet »

alwaar eenige dagen gelegen hebbende
, G™^ en

is hy den 22ften verzeilt
, quam den 8 ften Bantam.

December voor Puncto di Galle ten an-

ker , van waar hy vertrok , den f
den

Ja-
nuarii 1608. voor Bantam ankerde , en
den ioden dito naar Amboina verzeilde

, zyn ver.

daar hy den ioden Maart voor de vefting trek over

Victoria verfcheen , om lading te zoe- Amboina

ken, terwyl Ceylon en Terveer om die
naarTer"

zelve reden na Banda, en hy met de an-

dere na Ternate, om daar eenige hulp te

brengen, zouden loopen.

Hy nam de nagel - lading van 't fchip

Delft, dat den 21^" dito, daar mede op
de reede quam , over , liep den iodeu

Mey naar Ternate , en quam den i8de»

dito met zyn vloot voor Maleijo ten

anker.

Wat hy verder aldaar verrigtte, zullen

wy, als onder Ternate behoorende, voor-

bygaan, en nu alleen zeggen, dat hy,

2 fchepen, Walcheren en China, door

fwaare dyning verloren hebbende , daar

gebleven, de vloot den 3
den Auguftus na

Bantam vertrokken , en daar den 2 dei»

Oclober gekomen is. Hy nam daar zyn

B b z la-
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lading in, hy vond 'er 't fchip Terveer

En van reeds geladen met foelie en nooten.

daar weer Hy vertrok den if
deu November met

naar Ban-
Zyn {cnip ^ en nog ^ anderen , waar on-

't vader- ^er Terveer en Erasmus , welk laatfte in

land. Januarii i6op. naar Mauritius loopende,

van hem fcheidde , zoo dat hy maar 4
fchepen fterk , den 14*™ Maart aan de

kaap, den I3 den April te St. Heleen, en

den 7
deu Auguftus behouden in Holland

aanquam.

TWEEDE HOOFDSTUK.
Pleter Verhoeven gaat in 't jaar 1607. naar Indien. Komt -voor Goa. Van waar

hy cenige fchepen afvaardigt na de kuit. Komt zelf voor Calicoet, en bezoekt den

Samoryn. Vernieuwt het Contract. Verzeilt van daar , en zend een fchip na

Atsjien. Komt voor Malacca, en Djohor. En eindelyk voor Bantam. Van waar hy

Wittert na Ternate zent , en zelf na Banda gaat. Daar hy vermoort word. Hoe

't verder met zyn fchepen ging. Tweede tocht w?» Pieter Both in 'tjaar 16 10. ah Ifte

Opperlandvoogt van Indien. Komt , na 't verliezen van zyn maft , op Bantam.

En vergaat by Mauritius. Verfcheidene vlooten uitgezonden. Tweede tocht van

Spilbergen in 'tjaar 1614. Komt door de ftraat Magellanes in de Zuidzee. Alwaar
hy met een Spaanfche vloot flaat. Die hy , tia veel verlies , op de vlugt dryft. Komt
voorby de Ladrones in Ternate. Van waar hy na Bantam, en verder na '/vaderland,

verzeilt. De reize vanJacob Ie Maire door een nieuwe ftraat naar Indien in 'tjaar 161 f.
Welke nieuwe weg de ftraat Ie Maire genaamt wierd. Zy komen langs Nova Guinea in

Ternate. Vanwaar zy verzeilen ««Bantam. Daar de heer Coen hun fchip , &c. prys

verklaart. Weshalvcn zy met Spilbergen naar 't vaderland keeren. Het tweede Ochoy
in 'tjaar 1623. verleend. En nader ampliatie van 't zelve. De tocht van 1'Heremite

naar Indien, in 't jaar 1623. door de Zuidzee. Loopt voorby de ftraat Ie Maire, en

tujfchen kaap de Hoorn in de Zuidzee. Alwaar 1'Heremite voor Lima ftierf. Wat
deze fchepen in de Zuidzee verrigt hebben. Hunne komfi in Ternate. En, overAxaboi-

na , . te Batavia. Van waar Schapenham na huis keert , doch ftierf kort 'er na. De
reize van Schram in 'tjaarióió. naar Indien. Zyn voorval met Compaan. De tweede
tocht van Coen, in 'tjaar 1627., en van andere meer, naar Indien. De heerSpecx,
in 't jaar ïózp. uitgezeilt, vind, by zyn komft op Batavia, Coen dood, dien hy ver-

vangt.

„. TT^ 'tja*1" 1607- zonden de heeren Be-

Verhoe- * windhebberen een zeer aanzienelyke

ven gaat X vloot van 1 3 fchepen onder den dap-
in 't jaar peren held Pieter Willemfz Verhoeven naar
i6o7.naarf >-
Indien

lncuen -

De naamen dezer fchepen waren , de

Geünieerde Provintien, waar op de zee-

voogt,den opperkoopman Johan de Molre

,

en fchipper Frans Jacobfz van Edam,
Hollandia , waar op de commies Jacob

de Bitter van Haarlem , en fchipper Simon

Janfz Hoen , Amfterdam , waar op de

opperkoopman Pieter Hertfing , en fchip-

per Pieter Gerritfz van Amfterdam , de
roode Leeuw met pylen , waar op Gillis

Ie Fieff van Antwerpen , en fchipper 'Jan

Walichfz van Edam , 'tjagt de Paauw,
waar op de opperkoopman Pieter Zegertfz

van Utrecht , nevens fchipper Meeuwis
Gysbregtfz van Amfterdam , den Arend

,

waar op de opperkoopman Jan Hefelfz
van Steenwyk , en fchipper Rutgert 1'ho-

tnaszvan Amfterdam, Middelburg, waar
op de onderzeevoogt Francois Wittert, de
opperkoopman Jacob Bouvaart , en fchip-

per Cornelis Leendertfz Krakeel , Zeelan-
dia , waar op de opperkoopman Jacob
Obelaar uit Vlaanderen , en fchipper

Willem Jacobfz van Arnemuiden , de
Valk, waar op de opperkoopman Hans
•van Houten , benevens fchipper Cornelis

Adriaanfz , Rotterdam , waar op de op-
perkoopman Adam Claasz van Driel, en
fchipper Jan Cornelisz de With , 't jagt

de Griffioen , waar op de opperkoopman
Nicolaas Puyes, en fchipper Cornelis Cor-

nelisz 't Hert , Delft , waar op de opper-
koopman Jacob van Groenewegen , en
fchipper Simon Martenfz van Rotterdam ,

en Hoorn , waar op de opperkoopman
Pieter Gerritfz Bourgoingie , en fchipper

Maarten Janfz Kloot, waren.

Hy liep den 22ften December des zelven

jaars uit Texel in zee, vond de reft van
zyn fchepen voorllha deMayo, daar de
onderzeevoogt, en Jacob Ie Febre, fecre-

taris op 't fchip de Provintien, nog een
landtocht deeden.

Hy vertrok den I4den Maart 16*08. van
daar, liep den if

den Mey voorSt. Heleen
ten anker, en verzeilde den 2den Junü.
Hy liep den 28 ftcn dito voorby de kaap

,

alwaar de fchepen Hoorn en Rotterdam
eenige kleine rampen kregen j doch Am-
fterdam deed noocifchoten.

Den28 (leu Julii quam hy voor Mozam-
bique
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bique op de reede , nam daar een kraak

,

die hy den i
ften Augufti verbrandde. Hy

had daar nog wel eenige fchermutzelin-

fen , doch van weinig belang , fchoon

y eenige landtochren deed , weshalven

hy den iSden Auguftus het beleg opbrak,

alles wat hy kon vernielde , en na 't verlies

van 30 man, en 80 gequetflen, en 't galjoen

bon Jefus nog te hebben genomen , den

z ,ften dito van daar verzeilde , loopende

na de bhaar van Goa, daar hy den i8den

September ten anker quam, en den zi ften

een kraak verbrandde.

Hy befloot daar in September den on-

derzeevoogt met de fchepen Middelburg

,

Rotterdam , Hoorn , de roode Leeuw , en

'tjagt de Valk om de Zuid op de Portu-
geezen af te zenden , en dat hy met de
verdere fchepen voor eerft nog voor
Goa blyven , maai" ondertuflehen Adam
Claasz van Driel , mei de fchepen de
roode Leeuw en 'tjagt de Valk , als ge-

zant na den Samoryn gaan , en hem teCa-
licoet begroeten zou. Ook vond hy
goed , om van zyn fchip de Geünieerde

Provintien op Hollandia , vermits dat

grooter en ruimer was , over te gaan.

Hy zont den zj&ea dito Jacob de Bitter

hy :nige met den Arend en de Valk na de kuft van
fch'ien Choromandel, om al de kleeden , daar zyn-
irVjirdigt je ^ voor ^e jyjoiuccos m ^e nemen, en

den opperkoopman Pieter Bourgongie te

Mazulipatam met een cargafoên te laaten

,

en , des noods , Jan van Houten by hem
te voegen.

De volgende dag heeft hy 't galjoen

,

bonjeius, ontladen, en in de grond ge-

fchoten , en is 's anderen daags van daar

verzeilt , om de Portugeezen op te zoeken.

Hy quam den S lten October op de reede

voor van Caiicoet , hoorde daar , hoe van Driel

Caoet, zeer wel van den Samoryn ontfangen was

,

en at- die nu ook een van zyn hoofden aan den

Saiorvn
zeevoogt zond , om hem te verwelko-

da; men.
Den zeevoogt Verhoeven voer daar op

,

na eenige gefchenken van rood fcharlaken

,

eenige boflënfyn koraal, 6 groote krifta-

lvne fpiegels , z kleine metale Hukken

,

6 fchoone roers , z fchoone musquetten

,

met ingelegde laaden, 1 flagfwaard met
een zilver geveft , en zoo matten , alle in

z kallen , met geel laken overtogen
,
ge-

bakt , en aan dien vorft voorafgezonden te

ïebben, den n den dito met zyn gevolg,

jeftaande in de opperkoopheden Obelaar
,

Groene-wegen , van Driel , Hert/ing , Ie Fieff,

Puyes , en Pieter Zegertfz , na land , om
den keizer van Malabar , die hem zeer

ftatelyk door eenige van zynRaaden had
laaten van boord halen , te gaan begroe-
ten.

Hy vond hem in zyn hof op 'tkofte-

Iykfte opgetoid , en met veel juweelen
verciert, hebbende zynen opvolger, den

jongen vorft, aan zyn zyde ftaan, wiert
zeer vriendelyk van dien keizer ontfangen

,

en zyne gefchenken met zeer veel genoe-
gen aangenomen.

De Samoryn kreeg zin in een groote
goude penning, waar op de beeltenis van
prins Maurits ftont , 't welk Verboeven

merkende , zoo vereerde hy hem dien

penning met zyn keten, waar tegen hy
den zeevoogt een fchoone goude bagge

,

met diamanten bezet , van Driel en Ie Fieff

yder een goude keten met een bagge,
de Molre een ring met fafleren , Obelaar

en Groencwegen yder een ring met een ro-

byn , en Hertfing mede een ring met fa-

fieren en robynen, fchonk.

Men deed hen de eere van 's keizers

vrouw, byzitten, en kinderen te doen zien

,

en daar op vertrokken zy zeer vergenoegt.

Men gaf hen den izden , op des tolk
ftouten eifch van meer gefchenken aan den
keizer, en zyn huis, te zenden, nog veel

fchaarlaken en 84 matten , nog 1 flag-

fwaard, en 1 klein roer door Simonjanfz
Hoen , die daar over met een goude bagge
befchonken , en nevens de Molre , en van
Driel (moetende de andere buiten blyven)
in de vergaderzaal geleid wiert , daar die

vorft. hen door zyn Raaden verzogt , hem
%

volgens 't verdrag met Steven van der Ha-
gen gemaakt , met 6 fchepen , 2 voor de
bhaare van Goa, z voor Caiicoet, en z
om de bhaare van Coetsjien te bezetten j
byftand te bewyzen , waar by hy dan be-
loofde zyne vaartuigen en fregatten te

zullen voegen , om de Portugeezen , hunne
gemeenevyanden, allen arbreuk te doen.
De zeevoogt Verhoeven liet hier op

antwoorden , dat , hoe genegen hy daar
toe ook was , hy dit ter dezer tyd niet

doen kon , om dat het reddeloos Ternate
fpoediger herftelling , en zyn tegenwoor-
digheid vereifchte , maar dat hy j daar zyn
zaaken verligt hebbende, hem middeler-
wyl nog z fchepen van Bantam zou be-
zorgen , om daar te laaden , en hem ook
te helpen j Waar op ook 't oude verdrag Vei._

vernieuwt zynde , is hy den 1 y
de" Oétober nieuwt

's nachts van daar gezeik , en liep voorby het Ver-

Ceylon den zzften dito , doch den 2 iftendrag, ver-

raakten de fchepen de Geünieerde Pro- daar Tra
vintien , Zeelandia en Hoorn van de vloot zend ' een

af, terwyl hy den ipden Oftober in de fchiP naar

ftraat ten anker quam. Atsjien.

OndertuiTchen raakte Verhoeven rriet 7
fchepen onder Sumatra den f

den Novem-
ber ten anker, zond den opperkoopman
Ie Fieff met de roode Leeuw na Atsjien

,

daar hy zeer wel van de koning ontfan-

gen wiert , die ook gezanten en fruiten

aan den zeevoogt zond.

Men zond aan dien vorft weder toe

de heeren Hert/ing, Ie Fieff en Zegertfz,

met eenige gefchenken , te weten een

ftuk rood fcharlaken , z boffen rood ko-

B b 5 raal,
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lacca, en

Djohor,

raal, en eenige roers, waar op hy den

pden dito voor Atsjien met de vloot quam.

Hy zond aan de vorft eenige gezanten

met een brief, die deftig, volgens 's lands

wyze , met eerenkleederen bcfchonken

wierden , en aan welke men een gevegt

van olifanten , en de verdere heerlykheid

van dien vorft, vertoonde, behalven dat

hy hen ook op een pragtige maaltyd zeer

edelmoedig onthaalde , doende hen op

olifanten weder na de logie voeren. Zy
kregen den n den dito de Griffioen by

zich , verzeilden die zelve nacht van daar

,

Komt en quamen den 23
ften op de reede van

voor Ma- Malacca , daar zy een kraak verbrand-

den.

Verhoeven liet den koning van Djohor

door Pieter Gerritfz , fchipper op Amfter-

dam, den I4den verzoeken, 't Verdrag,

met Maxelief gemaakt , te voltrekken , en

Malacca te land , terwyl hy het te water

doen zou , te belegeren.

Hy nam den 3
den December een Ja-

vaanze jonk , en de onderkoopman van

't fchip Zeelandia, den j
iea een fchip na-

jagende , was oorzaak , dat het zelve met

zyn eigen kruit zich in brand ftak.

Den 4
den nam hy z koftelyke pryzen

,

gelaaden met rouwe zyde , fluweelen, da-

maften,confituren,porcelein, radix China

,

peper en andere waarenj doch verftaan-

de , dat Malacca zeer wel verfterkt was

,

heeft hy alleen eenige gevangene Portu-

geezen tegen eenige van onze gevangenen

in Malacca verwiffèlt , en is den 2pften

dito na Djohor geloopen , daar hy met
de vloot den 8 fteu Januarii iöop. ten anker

quam.
De zeevoogt deed den vorft, jfang de

Pertoehan , dien hy bezogt , befchenken

,

en ook gefchenken aan Radja Sabrang

geven.

Hy verfcheen den I2den dier maand
in den raad , verzogt daar een veiling te

bouwen , 't geen die vorft hem nog niet

kon toeftaan , maar verzogt alleen zyne

hulp met geld en krygsvoorraad tegen de

Portugeezen , 't geen den 2j
ften dito be-

floten wierd te doen , en hem voor eerft

3000 realen, 20 vaten buskruid , eneenig
fpeauter tot het maaken van kogels te

geven, en 2 fchepen, tot het dekken van
zyn rivier, daar te laaten ; waar op hy
den

3
den Februarii aficheid van deze twee

koningen heeft genomen , JacobObelaar
,

den onderkoopman Abraham Willemfz de

Ryk, den diamantkenner Heclor Roos , ne-

vens drie affiftenten, en eenige anderen,

daar gelaaten , en Abraham van den Broek

op 't fchip de roode Leeuw gefteld , en
den zelven belaft heeft daar met dat fchip

en de Griffioen tot den i
ften Julii te bly-

ven , en dan over Patani , en Borneo , na
de Moluccos by de vloot te komen.

Daar op vertrok hy den 6den dito met

de fchepen Hollandia , Middelburg , de
Geünieerde Provintien,Delft, Rotterdam

,

Hoorn , Amfterdam , Zeelandia , en 'tjagt

de Paauw , nevens een veroverde prys,

ontmoette den 1 i
den 'tjagt de goede Ho-

pe , met de tyding van 't twaalfjaarige

Beftand in 't vaderland , en quam den 1 f
dcn En einde-

voor Bantam , daar hy de zaaleen heel lyk voor

verward vond , zoo dat 'er niets te doen Bantani.

was , weshalven hy maar een geheimen
lalt onder Jacob VHeremite liet , en den
onderzeevoogt Francais IVittert, met de
fchepen Middelburg , Amfterdam , de
Paauw , en de Hoope naar Ternate , tot

ontzet zond, hem belaftende op Macas- Van wan

far aan te gieren, en met dien vorft eenhv Wit-

verbond te maaken. E" n'

Hy zelf zou naar Banda loopen, om daar zen(j a
te verzoeken een vefting te bouwen , en zelf na

na die verrigting ook in Ternate te ko- B;Ulda

men. Saat-

Daar op is/7"^0fw«den23 ften ditomet
de vloot voor af na Banda t'zeilgegaan

,

laatende den onderzeevoogt met zyn 4
fchepen nevens de kleine zon , en 'tjagt

de goede Hope , nog voor Bantam , en
is den 8 ften April op de reede van Neira
ten anker gekomen > alwaar hy 3 fchepen

van de vloot van van Caarden , Banda, Pa-
tana , en 't jagt den Eendragt , vond , waar
van het eerfte zyn lading van foeüe en
nooten innam, en den 22lten Julii van daar

na 't vaderland vertrok.

Wat hy nu verder by zyn aanwezen daar Daar h

verrigt heeft, en hoe elendig hydoor de Vermooi

Bandanezen vermoord is , zal onder de word.

ftoffe van Banda nader worden aange-

wezen.

Na zyn dood zond men den ipden Au-Hoe
guftus de fchepen Hollandia en de Geuni-'£ mi&

met v
eerde Provintien na Amboina-, om van

^i
daar na Ternate te gaan , en Zeelandia ging,

na Greffic en Bantam , om daar lading

voor 't vaderland te zoeken, 't geen ook
de fchepen Rotterdam en Hoorn op Banda
zouden doen , welke 2 laatfte van daar

na Bantam vertrokken , den 2den en 4
dea

Oétober na 't vaderland, volladen zynde

,

verzeilt , en den i4de" November van
't fchip de Geünieerde Provintien gevolgt

zyn , welkers lading in zyde , kattoene

gaaren , indigo , diamanten , en peper

,

beftont . Al welke fchepen in 'tjaar 1ö 1 1

.

behouden in Holland zyn aangeland.

Den 26ften dito quam 't fchip de kleine

Zon, met een fchip op de kuit verovert,

voor Bantam , en den 2pften dito de opper-

koopman Warnard van Borchom op 't jagt

deHazewind, (mede met tyding van het^e

t

e
,',

twaalfjaarig Beftant ) daar ter reede. pjeter

In 't jaar 161 o. in Januarii zonden deBothK

heeren Bewindhebberen, onder den eerften J**1 lt
'.

algemeenen opperlandvoogt van Indien,'
per
T

den heer Pieter Both van Amersfoort, Siandvc?

fchepen uit, genaamt Amfterdam,Orangie, van If

de en -

tl

lui

tk
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de witte Leeuw, de fwarte Leeuw,Vliffin-

gen , Tergoes , en 't jagt de Brak. Op de

zelve waren de kooplieden Matthys Kotels

op Orangie, Henrik Wefler op de witte

Leeuw,.SY^» Doefen op de fwarte Leeuw,

Lode-wyk Ifadcsz op Vliffingen , na zyn

dood door>« de 'LangefiratenYexvsagc^

Steven Kotels op Tergoes , en Henrik

Boekhout op de Brak.

Op 33 graaden, niet verre van de kaap

had hem een fwaare ilorm beloopen,

waar door hy met 'tjagt de Brak , van

de andere fchepen afgeraakt , en zyn groote

maft op twee plaatzen geberiten was;

gelyk ook Ceylon , naar Ceylon gefchikt

,

den jojunii van hen afdwaalde, maar de

4 andere fchepen waren te Bantam in No-
•vember gekomen.

In Februarii iöii. verftont men , dat

de heer Both mafteloos op Mauritius , in

.0! ,na
gezeifchap van het fchip Tergoes,en 'tjagt

^?an de Brak, gekomen was, vervorderende,

•yn :aft , na dat weer herftelt was , zyn reize na Ban-

P m- tam , alwaar hy niet lang daar na ten an-
m ker quam.

Het jagt de Brak deed een togt naJapan

(van welke wy onderJapan nader fpreken)

en is den i
ften Julii dezes jaars opFirando

gekomen.
Het overige door den heer Both verrigt

,

zullen wy nader aanhalen , daar wy hem
als den eerften algemeenen opperbeftierder

van OoiHndiën onder 't hoofdftuk van

Batavia befchryven. Wat nu verder door

deze zyne vloot in Indien uitgerigt is,

daar van komt ons niets meer uit eenige

fchriften, gelyk ook zeer weinig van zyn

eigen bedryven , te blyken ; dan dat hy

., in 't jaar i6if. met 4 fchepen na huis

:fj£~ zeilende , aan 't eiland Mauritius met 3

iai tius fchepen verongelukt , tegen de klippen

geflagen , met veel volk verdronken , en

maar een Ichip daar afgekomen is.

Dus hebben de heeren zeventienen in

reraei-
Mey 161 3. ook een vloot onder den heer

e loo- Laurens Reaal (namaals tweede opperland-

,
:n tge- voogt van Indien ) als commandeur over
onn. ^ fchepen , welkers naamen my nergens

voorkomen , en ook in dat zelve jaar in

December mede eenige onder Adriaan

Maartfe' Blok ^ en in 't jaar 161 2. inMey
z fchepen onder den heer Coen , uitgezon-

den, waar by zy den iden Junii 161 3. een

aanzienlyke vloot onder den heer , derden

algemeenen oppergebieder van Indien,

Gerard Reynfl ; in 'tjaar 16 14. nog eene

onder den bevelhebber Jan Dirkfz Lam ,

en onder verfcheide anderen nog wel ten

getale van 27 fchepen gevoegt hebben

,

zonder dat de naamen der zelve , of hunne
verrigtingen , ergens worden uitgedrukt.

!Tvede In 't jaar 1Ó14. den 8ften Auguftus zon-
toe van den de heeren Bewindhebberen onder den

'e! 'si 't
wakkeren Joris Spilbergen 7 fchepen uit

,

jaa .614, welker naamen waren , de groote zon,

de groote maan, de jager, de jagt, de
meeuw van Amfterdam , de iEolus van
Zeeland, en de morgenftar van Rotterdam.
Hy liep aan de kaap en ftadt St. Vincent
op Brazyl aan , alwaar hy aan land ging

,

en niet alleen een fcheepjen veroverde,

en verbrandde, maar ook een foort van
gevegt met eenige Portugeezen en wil-*

den had.

Den 4
den Februarii 161 f.

van daar ver*

trokken , en den j**a Maart ontrent de
ftraat van Magellanes gekomen zynde,
kreeg hy een fwaaren ftorm zoo als hy
ontrent kaap Virginia ten anker lag , wes-
halven hy , ziende dat het erger wiert,
laft gaf om met weinig zeil het na zee te

houden , hoewel zy ten eerften van den
anderen verftrooit raakten, blyvende de
meeuw maar alleen by den zeevoogt,
van welken dezelve eindelyk ook geheel
afraakte.

Den u den nam 't onweder af, en den
I4den quam de meeuw, en de afgedwaalde
jager, weer by hem.

OndertufTchen had 't volk van de
meeuw ,

geduurende deze afdwaaling van
de vloot , zich zeer oproerig tegen hunne
overheden getoont , zich meefter van
't fchip gemaakt , den fchipper en commies
gedwongen na hun pypen te danszen,

van den laatften hunnen kok gemaakt , en
hem gedreigt, ja gezogt te vermoorden,
ten ware de fchipper hem verbeden had.

De fchipper en eenige andere wierden
eindelyk meefter van de twee voornaamfte
belhamels , en ook van de verdere , beft

keurende deze twee levendig over boord
te werpen ,

gelyk aanftonts gefchiedej

na welken droevigen oploop dit fchip

in de vloot quam.

Den 2.
den April liep hy de ftraat in , zag

den 3
den op 't land vanTerre del Fuego

een man van zeer groote lengte j den 7
dea

ook eenige vogelftruizen. Du,s quamen zy
den n dea dito op f4 graaden, den I2den

zagen zy de fneeuw op 't gebergte als

midden in de winter. Den i6den zagen

zy in de peperbaai eenige wilden , met
vrouwen en kinderen, met welke eenige

van 't volk in vriendfehap fpraken, hen
eenige meflèn en andere kleinigheden

gevende j doch na dien tyd zagen zy ze
niet meer. Zy vonden , daar te land ge-

gaan zynde, ganzen, cndvogels, zagen
'er ook waterkars

,
pieterceli , macedonie

,

en eenige roode bezien.

Den i
ften Mey, na dat men eenige my-

len van daar , na een fchoone baai , daar

zy ook fchoone vogelen zagen ,
gezeilt

was , ging 't volle na land , om die vogels

te fchieten, doch wierden van de wilden

overvallen , en z man van hen doodge- *pmt

flagen.
ftraatMa-

Hy geraakte den 6"den Mey , na veelgdlanes

talmens, de ftraat uit, en in de Zuidzee, jn de

zagZuidzee;
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zag den 22 ften 'teiland laMocha, daarhy
den zj-fte» ten anker liep , zeer wel van den

overften en de andere Chileezen onthaalt

wiert , fchapen , hoenderen , en andere

ververfching kreeg.

Den 2,p
ften liep hy voor 't eiland St. Ma-

ria, alwaar hy de Spaanjaarden den jiften

t>evogt , 't ftedeken , van den zeiven naam

,

verbrandde , en met veel buit weer aan

boord gekomen is.

Den i
ften Junii verzeilde Spilbergen van

daar, zag den 5
den dito 'tftedeken Con-

ception , op 26 graaden en 40 min. leg-

gende j quam den 1 idta in de baai van Val
Paryfa, de haven van St. Jago, dat wel
18 mylen landwaard in legt. Hy , en

de onderzeevoogt
,

gingen met zoo man
aan land, ftaken alles, wat zy konden,
in brand. Den 1

2.

den dito quam hy in de

haven van Quintero , den zden Julii voor

'tftedeken Aricqua , alwaar al 't zilver

van Potofi eerft , en dan van daar na Pa-

nama, en voorts na porto Velho gebragt

word} nam den iöden een fchip, en zag

nog dien zelven avond een vloot van 8
fchepen , uitdrukkelyk op hem en zyn
fchepen afgezonden. De groote Raad
van Peru was van oordeel geweeft, dat

men de fchepen van Spilbergen niet gaan
opzoeken, maar binnen Callao de Lima
in zyn voordeel leggende,afwagten moeft

,

waar tegen zich de opperbevelhebber

van deze vloot , Don Rodrigo de Mendonca
,

neef van den markgraaf de Montes Claros

,

onderkoning van Peru en Chili , met meer
drift dan ervarentheid , aangekant had

,

zwetzende, dat 2. van zyne fchepen mag-
tig waren gantfeh Engeland , en veel meer
deze Hollanders, die hy maar voor kie-

kens en hennen aanzag , te dwingen : te

meer , alzoo 'er veel van hun volk , dooi-

de lange reis , ziek en dood zou zyn

;

weshalven hy den Raad verzekerde, dat

diegallinhes , ofte hennen , niet onder zyn

oogen zouden durven komen , en, zoo

zy 't deden , dat zy aanftonts in zyn han-

den moeften vallen > in welke Spaanfche

Waar hyfnorkeryen hy door den onderkoning
met een onderfteunt zynde , vol wind , en met
Spaanfche^en eecj ^ vertrokken was , dat hy zon-

Aa^ der de Hollanders niet te rug keeren

zou.

De naamen zyner fchepen waren deze

,

Jefus Maria , wel van krygsbehoefte voor-

zien , 1 met 300 matroozen of foldaaten

bemand , en van veele grooten , die dezen
opperbevelhebber verzelden , verfterkt,

te zamen 460 man uitmaakende.

St. Anna had op 14 groote en veel kleine

metale ftukken , en 500 man , op 't zelve

voerde Pedro Alvares de Piger , als zee-

voogt, 't opperbevel.

De Carmer , onder den Macjlro del

Campo , Don Diego de Starbis , had 8
metale ftukken , en zoo man op.

St. Dië'go , mede zoo veel ftukken
voerende , nevens 200 man , ftond onder

't bevel vmJeronimoPeraca, ook Maeftro
del Campo.

LeRofario, voerende 4 groote metale

ftukken, en ifo man, ftond onder Don
Domingo de Apala.

St. Francisco voerde de hoofdman St.

Louis Albedin , met 70 musquettiers , en 20
matroozen , doch geen gefchut , waar door
't ook al in den eerften aanval 's nachts in

de grond raakte.

St. Andries , waar op 't bevel had Don
Juan de Nagena , voorzien met 80 mus-
quettiers, 2f matroozen, en veel officiers,

doch 't geen mede geen gefchut voerde;

én nog een fchip , waar van de naam , of
toerulting, niet uitgedrukt word.
De voornoemde Spaanfche zeevoogt,

gebieder van de St. Anna, den nacht ziende

aankomen, en dat Spilbergen hem nader-
de , ried aan den opperbevelhebber dezer

vloot doch by nacht geenen aanval te

wagen , maar hy , daar niet na luifteren-

de, heeft ten 10 uuren 't fchip de zon,
waar op Spilbergen 't bevel had , aangetaft

,

doch wikkelde zich in zulken benaauwt-
heid , dat hy naderhand wel wenlchte
daar van ontflagen te zyn , alzoo deze
gallinhes hem nu de huid doorpiktenj te

meer, alzoo 'tftil wiert.

Dit bevond ook de St. Franciscus , die

van 't fchip de jagt zoo gehavent wiert

,

dat hy 'er by nederzonk.

Den i8den Julii quam de Spaanfche

zeevoogt weer voor den dag uit zynen
fchuilhoek , meenende het nu beter , als

by nacht , te klaren , maar het ontfehoot

hem toen nog veel meer, alzoo hy niet

wift , hoe hy dit ondragelyk vuur tyds

genoeg ontwyken zou.

Hier op beiloten de hoofden dezer

Spaanfche vloot, die de voorleden nacht
veel geleden hadden, zich van Spilbergen;

vloot hoe eer hoe liever te ontdaan

,

't welk by den Hollandfchen zeevoogt ge-

merkt zynde , is hy regt op den opper-

bevelhebber en den Spaanfchen zeevoogt

,

die wat alleen lagen , aangeloopen , die in

't eerft beide de vlugt namen j doch de
eerfte ziende , dat de tweede hem niet

volgen kon, wagtte hem met geftreken

zeilen in > doch zy wierden beiden door
Spilbergen , zynen onderzeevoogt , en den
vÉolus , zoo doornagelt , dat zy gedwon-

f
en wierden ettelyke malen vredevaanen

,

ie nu en dan weer ingehaalt wierden,
uittefteken } hoewel zy , na een hevig
hervatten ftryd , elendig geteiftert zynde

,

het nog voor een korten tyd ontfcharrel-

den , doch zoodanig, dat de Spaanfche . ,

fnorker en opperbevelhebber Dan Rodrigo
vej] \-

zich eindelyk aan onzen onderzeevoogt te, of'

overgeven moeft. De afgezondenen van vlugt

den Hollandfchen onderzeevoogt eifchten ,
dr >' tr'

dat
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dat hy (Don Rodrigó) zelf in perfoon met

hem overgaan , en zich in een doorna-

gelt fchip niet langer vertrouwen wilde j

doch hy kon daar toe nog niet overflaan

,

weshalven hy , met eenige overgefpron-

gcn Hollanders, die op den buit loerden,

in de nacht, na dat onze booten van hem
afgeweken waren , met man en muis in

'tgezigt van de onzen gezonken is, van

welke drenkelingen egter nog 60 of 70
man, die op planken dreven , opgevifcht

zyn.

Dus hadden zy in den nachtftryd ook
't fchip St. Maria, en in 't geheel in dit

gevegt 3 fchepen verloren , waar tegen

de Hollanders weinig fchade , en in 't ge-

heel 40 dooden , en ontrent 48 of fo ge-

quetften bekomen hadden.

Spilbergen liep van daar den zofte" dito

na 't Callao de Lima
,

quam niet verre

van die haven ten anker , en bleef 'er tot

den 2f
ften

, om te zien of 'er iets voor

hem te doen wezen zou, doch zag daar

op den oever zoo veel volk te paard en

te voet , daar zich de onderkoning by
bevond , dat hy beft oordeelde den z<Sften

te verzeilen, en langs 't land te loopen,

daar hy een klein fcheepje nam. Den
igften üep hy p (je reede van Guarme,
leggende op 10 graaden Bezuiden de linie,

zynde een fchoone groote haven j ver-

zeilde den
3
deu Auguftus , liep den 8 ften

voor de ftadt Peyta ten anker , nam daar

een vifïeher, befchoot de ftadt den 9 en

ïoden djt0j fl-a jc die in den brand, ligtte

den 1 zden 't anker , en dus voortloopende

quam hy den iode"Ocl:ober niet verre van

de ftadt Aquapulco ten anker , daar hy
van den landvoogt Don Gregorio de Porreo ,

op 't vertoonen van een vredevaan , wel
ontfangen wiert, waar op hy ook al de
gevangene Spaanjaarts los liet.

Den i8den dito verzeilde hy van daar,

veroverde den z6ften een fchip , en wierp

den i
ften November 'tanker in de haven

van St. Lagues voor St. Jago , daar hy
den u dei1 een fchermutzeling met de
Spaanj aards had } liep den if

den na de
haven Natividat , daar hy ververlching

bequam , en den zoften van daar in volle

zee na deLadrones, die hy denz3 ften
Ja-

nuarii 1616. in 't gezigt kreeg , quam den

3

1

ften dito in de mond van de kaap van
Manilha op 13 graaden en if min. ten

anker , zag den u deu Februarii 'teiland

Capul, ankerdeden ioden digtby 't groot
eiland Lucon , nam den 3

den Maart 4
Tsjampans met leeftogt , en den y

deu nog
z anderen ; van welke hoorende, dat Don
Juan de SU-va den 4

den Februarii met een
vloot na de Moluccos gezeik was , heeft

Spilbergen geen tyd meer willen verliezen

,

en raadzaamft geoordeelt , ten eerften mede
derwaarts te ftevenen. Dierhalven voort-

zeilende quam hy den i8den Maait voor

I. Deei.

't eiland Mindanao, geraakte den 23 ften dito

door de ftraat, die ruflchen dat eiland en
Tagima loopt , en na beiden genaamt is

,

waar in een fwaare ftroom gaat.

Dus zeilde hy den Z7ften der zelve maand
voorby 't eiland Sangir , en quam den
zpften op de reede van Ternate, d:iar hy
zeer vriendelyk van den landvoogt der Mo-
luccos ontmoet is , dat beter by de ftoffe

van Ternate zal voegen.

Den i8den Julii is hy van daar na Ban-
tam gezeik

,
quam den zffte" Aügufti op

Japara, den 1 f
den September op Jakatra,

en den ioden November op de reede van
Bantam. Hy zeilde den i4den December
van daar met de fchepen 't wapen van
Amfterdam , en Middelburg , waar op
Jacob Ie Maire den zzöen dito overleed

,

na 't vaderland.

Hy liep den Z4ften Januarii 1617-. op
Mauritius aan , van waar hy den 3often

vertrok} paneerde den i ften Februari 'tei-

land van Mascarenhas
, quam den 3oftea

Maart voor St. Heleen, daar hy 't afge-

dwaalde fchip Middelburg vond , vertrok

van daar den 7
den April , zag den i4dei1

het eiland Afcenflon, en quam den i ften

Julii met beide zyn fchepen behouden in

Zeeland binnen.

In 'tjaar 161 f. hebben Ifaac lëMatreden
vermaart Amfterdamfch koopman , woo-
nende te Egmond , en Willem Cornelisz

Schouten , een groot zeeman, zamen be-

floten een nieuwen weg na Indien , buiten

ofBezuiden de ftraat Magellanes om j nog
noit door anderen bevaaren j op te zoeken

s

en tot de onkoften dezer reize yder de
helft met deze en gene liefhebbers te ver*

zorgen , en daar toe déze voorname me-
deftandèrs ^ de heeren Pieter Clementfz ,

Brouwer en oud Burgermeefter te Hoorn

,

Jan Janfz Molenwerf, fchepen j Jan Cle-

mentfz Kies , geheimfchryver der zelver

ftadt, en Cornelis Zegertfz weten te be-

wegen , die , nevens Willem Schouten i

Ifaac Ie Maire , en zyn zoon Jacob Ie

Maire , zich ook als Bewindhebberen
over dezen tocht hebben laaten gebruiken*

Hier toe hebben de zelve te Hoorn een

groot fchip , de Eendragt , en een jagt $

Hoorn genaamt , uitgereed, en daar mede
als opperkoopman en bevelhebber Jacob
Ie Maire ) met zyn broeder, en als fchip-

per Willem Schouten , doch op 'tjagt Jan
Cornelisz Schouten als fchipper , en Aris

Claasz als koopman, uitgezonden.

Deze fchepen zyn , tegen zoo naauwe
en fcherpe ordre van haarHoog Mog: , en

regelregt tegen 't Oétroy aan ( waar by

alle vaart op Ooftindiën aan een yegelyk

,

buiten de Ooftindifche Maatfchappy ver-

boden wiert) den I4deu Junii 161 f. uit

Texel in zee geloopen.

Niemant,dan alleen Schouten en Ie Maire,

wiften waar de reis na toe lag, waar van

Cc zy

Van waar
hy na

Bantam,
en verder

na 't va-

derland j

verzeilt.

De reize

van Jacob
Ie Maire
door een
nieuwe
ftraat ïn

't jaar

1615.
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zy ook geen kennis gaven , dan na dat zy

3 graaden 43 min. Bezuiden de linie ge-

komen waren, wanneer aan allen voor-

gelezen wiert, dat men voornemens was

door een anderen weg als de ftraat Magel-

lanes in de Zuidzee te komen , daar nieu-

we ryke landen in het Zuiden te ontdek-

ken , en, zoo hen dit ontfchoot, dan

langs de Zuidzee naar Ooftindiën te loo-

pen , waar over al 't volk zeer verblyd

was.

Den 7
den December quamen zy op 47

graaden 40 min. voor de haven van porto

Defire , alwaar de Eendragt op eenige

klippen , en 'er weer af raakte. Zy zeil-

den den 8den dito uit deze Spieringbaai

(om de fpieringen van 16 duim lengte,

daar gevonden , van hen zoo genaamt

)

doch raakten daar beiden door een fwaare

Noordweften wind tegen de wal aan,

zoo dat zy meenden eerft beide , en daar

navaftelyk 'tjagt, verloren te zyn , doch

quamen weder volkomen in Haat.

Den n den zagen zy wat voorby 'tko-

nings eiland eenige ftruizen, herten met
lange halzen , en eenige menfchengeraam-

tenvanio of 11 voeten lang op 'thoogfte

der bergen leggen. Den ipde" verbrandde

hun jagt , zoo als zy 't fchoonmaakten en

van onder brandden , flaande de brand

fchielyk in 't want.

Den 24ften Januarii 1616. zagen zy op

f4 graaden 46 min. die nieuwe ftraat,

welkers O. Z. Ooftelyk land zy 't Staaten

land , en 't land daar Beweilen Mauri-
tius de Naflau noemden ; en zeilden door

die ftraat op ff graaden 36 min. den2fften

dito.

Den 2often liepen zy voorby 2 eilanden

,

die op f7 graaden lagen, die zy Barne-

velds eilanden noemden, den 3i ften dito

voorby de kaap van Hoorn , het geen de

uiterfte hoek was, dien zy konden zien,

zonder dat zich daar buiten eenig ander

land meer opdeed.

Men vond den 1 iden Februarii goed deze

nieuwgevonden ftraat , na des grooten

en ftouten vinders naam , de ftraat Ie Maire

Mairege-te noemen, hoewel zy veel eer de ftraat

van Schouten ( door welkers beleid en

zeemanfchap zy meed gevonden was) be-

hoorde genaamt te zyn. Zy hadden in

die ftraat, en pas buiten de zelve, veel

ftormen , miftig weder en zeer hol water
gehad.

Den pdenApril ftierfJan Cornelisz Schou-

ten , fchipper op 'tjagt, en broeder van

Willem Schouten.

Den ioden zagen zy een laag eiland,

den I4den nog een diergelyk , vernamen
tegen den avond ook een praauw met 4
naakte fwarten , met welke zy in ver-

fcheide taaien fpraken , doch konden mal-

kanderen niet verftaan. Den i6de" zagen
zy weer een eiland , en den oden Mey op

Welke
nieuwe
weg de
ftraat Ie

wierd.

de hoogte van 1 f graaden zomin, verna-

men zy een zeil , daar zy na toe liepen 5

dat met pyl en boog verfcheide malen na
hen fchoot, doch zy haalden hen met de
uitgezette floep in, enbragten 't vaartuig

met een oud grys man , een jongeling,

en nog eenige overboord geiprongene,

behalven 8 vrouwen en 3 kinderen, die

in 't vaartuig bleven , al te zamen aan

boord , daar zy wel gehandeld , en weer
in hun vaartuig , met eenige geringe ge-

fchenken, gezet wierden.

Den 1 i
den dito zagen zy weer een hoog

eiland , en 2 mylen verder een lager lang

eiland , en ook eenige vifichers zeiltjes.

Dit hoog eiland op 16 graaden noem-
den zy , om de menigte der kokosboo-

men , 't kokoseiland , welkers ingezetenen

een van hunne floepen , langs de wal vaa-

rende , met 1 2 of 1 3
praauwen omcingel-

den, en meenden weg te nemen, tenware.
zy zich door hun fchietgeweer gered had-
den j want ziende dat een van hun mak-
kers gequetft was , zoo hielden zy , die

om 'tfchieten eerft maar gelacchen had-
den, aanftonts af. Zy wierden daar na
van veel praauwen , en zelf van den ko-
ning , diens zoon alleen aan boord quam ,

bezogt ; doch hy zelf dorft niet overko-
men } maar 't was , gelyk daar na bleek ,

alles valfcheid : want hy taftte hen nader-

hand met een fcheepje en veel praauwen
aan , met voornemen van hun fchip te

veroveren j doch hy wiert met gefchut

,

fchroot , en fnaphaanen zoo gegroet , dat

veelen het wederkeeren vergaten.

Zy hadden Ooftwaart van de kuften van
Peru en Chili nu iöoo mylen Weft ge-

zeilt, enbefloten, als 't raadzaamft , niet

meer om de Weft , alzoo zy dan door de
Ooftelyke winden, daar waajende, niet

weder Ooftop zouden konnen komen,
maar Noordaan te zeilen , om Benoor-
den Nova Guinea in de Moluccos te ge-
raken.

Den ipden dito zagen zy 8 mylen in

't Noordooft ten Ooften van hen 2 eilan-

den en veel praauwen met volk , die na
hen fchoten j hoewel zy den 22ften land

en andere praauwen met volk zagen, die

hen minnelyk handelden , veel verver-

fching beftelden , en tot zekerheid gyze-
laars gaven.

Dit land noemden zy 't Hoorns eiland

,

en de baai, de Eendragtsbaai.

Den 21 ften Mey ontdekten zy op 4 graa-

den fo min. ( na eenige twyffeling of zy
wel regt, en niet te Weftelyk, waren)
zeer laag land , in f of 6 eilandekens vol

geboomte beftaande j zagen den 2
j-ften dito

zeer hoog land voor uit in 't Zuidweften

,

waar na toe zy hun floep zonden , om de

diepte daar langs te peilen , doch eenige

praauwen fchoten na hen , zynde volk

even eens als de andere , doch een andere

taal
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taal fprekendej hoedanige vaartuigen nu

en dan by hen quamen.

Zy waren toen 1640 mylen , na gis-

fing'van Peru.

Den jftenjuiü lagen zy tuiïchen een ei-

land, van 2 mylen lang, en 'tvalte land

van Nova Guinea , in , kregen veel praau-

wen byzich, die hun fchip al mededag-

ten te vermeefteren , zeer fterk op hen

fchoten, en met fteenen flingerden ; doch

wierden van 't gefchut zoo gegroet , dat

'er wel 11 of 12 dood neervielen, en veel

gequetft wierden , eer zy vertrokken.
° Den 6Jen dito zagen zy in 't Zuidweften

een hoogen brandenden berg , en den 1 f
den

z lage eilanden ontrent op 2graaden leg-

gende, daar zy, aan land willende , zeer

qualyk met pyl en boog onthaalt , en wel

16 fwaar gequetft wierden.

Het eene eiland , dat 't Ooftelykfte lag

,

noemden die inlanders Moa, en 't ander,

wat hooger, en f of 6 mylen van Nova
Guinea gelegen , Arimoa j en na dat dit

volk van de onze wat met fteenftukken,

en ander geweer, begroet was, handelde

het met hen in der minne, en bragt hen

•allerlei ververfching aan boord , terwyl

zy daar van den ióden dito tot den 20ften

ten anker lagen.

Den 24ften quamen zy , op een halve

graad Bezuiden de Unie , by een fchoon

groot eiland , dat zy Willem Schoutens

eiland noemden ; vernamen den z6ften nog

3 anderen , en pafleerden den 3

1

ften de linie

voordetweedemaal, giflënde totden3 den

Auguftus toe 280 mylen langs 't land van

Nova Guinea, dat nu daar ten einde was,

gezeik te hebben.

Op dien zelven dag zagen zy nog 2 eilan-

den Weftelyk van hen , en den 4
d=n nog

wel 7 of 8 zoodanige eilanden , die ein-

delyk vaft land bevonden wierden. Zy
kregen daar praauwen , en volk met tul-

so- banden, die Spaanfch en Maleits fpraken

,

angs by zich , die met hen ruilebuitten , en

van welke zy niet anders vernemen kon-

den (hoewel zy hun landsnaam niet te

kennen gaven ) dan dat zy op 't Oofteinde

van Gilolo waren , alzoo 't zelve zich met

3 takken üoftwaart uititrekt.

Naderhand hoorden zy van een tolk in

Sopi , dat dit land Maba genaamt , onder

den koning van Tidore {taande , en een

redelyk groot eiland was.

Zy waren den f
den dito ten derdemaal

vlak onder de linie , en gingen Noorden
aan, om Benoorden de Noordhoek van
Gilolo om te loopen , welkers N. O. hoek
Moratai zy den 7

de» Zuidweft van hen
zagen ontrent op 2 graaden , kregen den
i8dea volk van 't dorp Sopi (die Terna-
tanen , en van Gammacanorre waren)
met een vredevaan byzich, die dien nacht
aan boord by hen bleven , hen van de
Hollandfche 'fchepen Amflerdam en de

:ain

ate.

Paauw fpraken, en den ioden voor Sopi
ten anker bragten 5 't geen nog eenige

mylen van Gammacanorre lag.

Den i ften September quamen zy ten

anker onder een onbewoond eiland , Moro
genaamt , dat zich , in 't verzeilen , in

verfcheide andere eilanden verdeelde,

vertoonende zich eerft als f of 6 eilan-

den.

Het eerfle , en grootfte , waar op ook
een ftadt legt , is Bihoa , het tweede , op
een berg leggende , Doe of Doy , ge-

naamt i daar na openbaarden zich nog
3

andere eilanden , waar van 't eerfte , zyn-

de het middelfte j en 't kleinfte , Toewa-
caro , en 't grootfte Pou

, genaamt is.

Deze 3 leggen digt by een , en maar 1^

myl van 't vafte land , en dan vertoont

zich een ander nog wat nader aan de kuft
van Gammacanorre , 't geen geelagtig ,

laag, en Salangari genaamt is , zynde alle

byna op eene ry gelegen.

Den 8 ften voeren de opperkoopman en
koopman , met een gewapende floep na
Gammacanorre om ververfching, zagen
dat de kuft van Sopi af zich tot Gamma-
canorre toe Z. W . en N. O. , met veel

bogten , en baajen ftrekte , loopende de
ftroom al om de Noord j doch zy keerden
door tegenwind den 1 i

deudito \veer,zonder

in Gammacanorre , alzoo het te verre was ,

en zy van geen genoegzamenleei tögt voor-
zien waren

,
geweeit te hebben , maar

wel in 't dorp Loloda , dat 10 mylen van
't fchip lag.

Den 1

2

den ging Willem Schouten metAm
GlaaffZ) en 18 wel voorziene mannen na
Ternate , van waar zy giften nog 2f mylen
af te zyn

,
quamen den i6deü 14 myl

voorby de eilanden Toggo - fongi , ofLo-
loda , zagen 't hooggebergte van Gamma-
canorre , als mede de 2 bergen van Lo-
loda, en daar na ook Ternate, Tidore,
en Heri.

Zy quamen den I7den met de floep by
't fchip de morgenftar , van Rotterdam

,

( een van Spilbergen* fchepen ) 't geen zy
in de bogt van Sabou vonden , op 't welke
ook de zeevoogt Steven van der Hagen
was , en nog op dien zelven avond op
de reede van Ternate ten anker , daar zy Van w^ar

van den algemeenen opperlandvoogt,^
i

verzei"

den heer Laurens Reaal , en meer andere Bantam,
heeren Raaden van Indien , zeer vrien-

delyk ontfangen wierden.

Hunne zaaken daar verrigt hebbende,
namen zy den zjRea dito affcheid , en ver-

zeilden , in gezelfchap van 't fchip de

morgenftar , dat na Motir gmg , na Ban-

tam.

Zy hepen den i<5
deu OcT:ober op Japara

aan , daar zy de fchepen Hollandia en Am-
fterdam vonden , en den 28 ften quamen zy

by Jacatra , alwaar de heer Jan Pieterfz

Coen, den fchipper Willem Schouten, en

Cc2 de
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Daar de de kooplieden by zich den i

ftcn November
heerCoen ontboden hebbende , hen uit naam der
hun fchip,

&c. prys

verklaart.

heeren Bewindhebberen verklaarde , dat

zy fchip en goederen verbeurt hadden,
niet agtende alles , 't geen zy hier tegen

inbragten , alzoo hy zeide zynen laft te

volgen , en dat zy hun regt daar tegen

in Holland in 't werk konden ftellen.

Dus moeften zy alles aan gevolmagtig-

den daar toe , in weerwil, overgeven,

van al 't welke een nette lyft door den
Ichipper en de 2 opperkooplieden den
j-ften November overgelevert wiert.

Weshal- Het volk van hun {chip verhuurde zich

ven zy in dienft der Ooftindifche Maatfchappy

,

mee Spil- en de verdere gingen met de fchepen Am-
berge

.?
va_

fterdam en Zeeland , onder Joris Spilber-

deriand len 3 getyk ook Schouten en Ie A-faire en

keeren. io man op 'teerfte , en Aris Claasz en

lïiermmClaas Pieterfz nevens 10 anderen

op 't andere , den I4dea December van

Bantam naar Holland.
,

Jacob leMaire ftierf den 3i ften dito, en

dus quamen zy den i
ften Julii 1616. met

Amfterdam, na dat den 3oflen Junii Zee-
land al behouden binnen gekomen was,
in Zeeland ten anker.

Gelyk nu de Bewindhebberen der Ooft-
indifche Maatfchappy jaarlyks in 't zenden
van vlooten en fchepen naar Indien tot den
jaare 1622. vervolgden , alzoo lieten zy
niet na in dit zelve jaar , waar in hun
Oétroy ten einde liep , in tyds de ver-

lenging van 't zelve voor nog 21 andere

jaaren by haar Hoog Mog: te verzoe-

ken , die hen dit , mits 't doen van re-

kening aan alle de deelgenoten in die

Maatfchappy (welke op zy ten roo in
nagelen viel) in dezer voegen verleent

hebben e

DE Staaten Generaal der vereenigde Ne-
derlanden , allen den genen , die dezen

tweede jegenwoordigen zullen worden vertoont,

Oelroy in faluit. Doen te weten , dat overgemerkt.
't jaar'tiaa

1613,

verleend.

hebbende de gelegenheid der Ooflindifche

Compagnie, ende ''tgene de "zelve aangaande

gehandelt is met de koninklyke Majefleit van
Groot Brittarinicn nog eenen geruimen tydvan
jaaren geduurende , hoewel de zelve Com-
pagnie anders hier te lande reguard genomen

op de lefle continuatie van V OtJroy van dien

,

met den leflen dezer maand Decembris zou
gaan expireren , ende mede lettende , dat den

wel/land der ingezetenen dezer landen prin-

cipalyk is beftaande in de navigatie , hande-

lingen, ende commercie» , die uit die zelve

landen van allen ouden tyden gedreven ende

metter tyd vermeerdert zyn in alle landen

van Europa, Jlfia, ende Africa, ende an-

ders , mitsgaders ook op de zeer groote fubfi-

dien by ons van tyd tot tyd uit de middelen

van den landen ende geregtigheid van dien

gedaan aan de voornoemde Compagnie , op

hope van metter tyd behoorlyke vrugten daar

van te trekken , tot foulagement van de goede

ingezetenen dezer landen, wiens middelen in

de voorfz fubfidie en ajjiftentie aan de voorfz

Compagnie gedaan , zeer merkelyk zyn ge-

difpendcert , en boven dien nog om te con-

ferveren het publyk geloof ende contratlen,

aangegaan met veele ende diverfche natiën,

ryken, ende landen in Ooftindïén , ende de

behoudenis van de plaatzen aldaar met de

voorfz- onze affflentie verkregen, ende onder

onze gehoorzaamheid gebragt , ende eindelyk

op den grooten ondienjt , die tot nadeel van
alle de ingezetenen van den lande flaat te

verwdgten , indien de voorfz Compagnie zou
worden gediff'olveert , Wy om de ingezetenen

van deze landen te doen genieten de lang

verwagte vrugten van de voorfz groote ende

merkelyke afjiflentien , ende te conferveren

de navigatie ende commercien van dezelve,

ende ook te verhoeden den voornoemden on-

dienjl van de voorfz ingezetenen, ende alle

de voorfz natiën, ryken, landen en plaat-
zen , niet te verlaaten ende profitueren ten

appetyte van hunne vyanden , ende derijie

ende /pot van dezen Staat : uit onze regte

wetenfehap ende volle magt het Oclroy van
de voorfz Compagnie in dato den zoften

Martii \6oz. , nogmaal gecontinueert heb-

ben , ende continueren V zelve mitsdezen,

voor den tyd van 21 jaaren agtereen volgen-

de , ende ingaande met den eerften dag der

maand Januario 1623. toekomende, en dat
op de limiten in 't voorfz Oclroy , ende in

V contract met de hoogftgemelte koninklyke

Majefleit van Grootbrittannien aangegaan,

uitgedrukt , ende voorts op alle de pointe/i

ende articulen -in 't voorfz Oblroy begrepen,

mitsgaders op de refolutien ende authorifa-

tien daar op van tyd tot tyd refpetlivegevolgt ,

doch onder de limitatien, '/ reglement , ende

nader conditien hier na volgende , te we-
ten:

I.

Ten eerften, dat de Bewindhebbers der

Ooftindifche Compagnie by gedeputeer-

den uit de refpeétive Kameren tot alzul-

ken getal , als de zelve zullen goedvin-

den, gehouden zyn na de expiratie van
het jegenwoordig O&roy , ofte ten lang-

ften 6 maanden daar na , te doen gene-

rale rekening van haare adminiftratie, in-

ftellende tot zulken einde de zelve reke-

ning na ftyl ende in behoorlyke forme,
als onder koopluiden gebruikelyk is te

gefchieden , waar tegen zoo veel hoofd-

participanten zullen gedeputeerd worden
by de andere participanten , elk onder

zyne kamer daar in hy zyne penningen

gelegt heeft, om de rekening tehooren,

op te nemen ende te fluiten , invoegen

dat de gedeputeerden uit de Bewindheb-

beren , ende van de participanten zullen

wezen in gelyk getal, verftaande te zyn

Hoofdparticipanten die gene , die voor

haar eigen , zonder bedrog of yemands
hulp,
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mogen
korten

hulp , ook zonder befwaaring ofte ver-

panding in de Compagnie onder die Ka-

mer zoo veel herideren , als de Bewind-

hebbers in derefpe&iveKameren moeten

doen j ende zal de rekening gedaan wor-

den ten overftaan van eenige gedeputeerden

van haare Hoog Mog: met open deuren

ende venfteren ende affixie van de biljet-

ten , inhoudende den dag ende plaatze

,

wanneer die zal gedaan worden , alles tot

koften van de Compagnie , ende zullen

voorts alle andere participanten , ter au-

ditie van de voornoemde rekening ook
komen , doch op haar eigen

ende zonder te mogen {preken

ofte {temmen hebben , maar by aldien zy

iets hebben te zeggen , zullen 't zelve

mogen communiceeren met haare gedepu-

teerde Hoofdparticipanten , om door de

zelve geproponeert te worden.
I I.

Ten tweeden , dat met deze tegen-

woordige continuatie voor gecontinu-

eert , ende als óp nieuws gekoren gehou-

den worden de Bewindhebberen tegen-

woordig in dienft wezende , en dat de

zelve zullen worden verandert van 3

jaaren tot 3 jaaren , zullende d'eerfte

verandering wezen over 3 jaaren , na den

ingang van deze continuatie , als op den

i ftenJanuarii 1626. , in zulke forme ende

maniere , dat in de 4 eerfte veranderin-

gen uit de kamer van Amfterdam t'elken

3 jaaren drie Bewindhebberen zullen af-

gaan , ende in de z volgende , t'elken

reize vier. Uit de kamer van Zeeland

alle
3
jaaren twee > ende uit elke Kamer

van de Maas ende Weftvriesland in de f
eerfte veranderingen een , ende in de 6de

twee ; ende zal by loting geprocedeert

worden , wie eerft ende voren zal afgaan

,

tot dat de jegenwoordig aankomende Be-
windhebbers t'zamen zullen zyn veran-

dert , ende alsdan zullen die genen , die

zedert verkoren zyn , mede alzoo afgaan

,

niet by loting , maai' na ordre van de tyd

,

dat elk een geëligeert is geweeft , de oudfte

in de bediening ook de eerfte in 't afgaan

wezende , ende indien eene van twee of
van meerder, te gelyk aangekomen we-
zende , alleen zoude moeten afgaan , zal

by loting gedecideert worden , wiens
benrte van de zelve t'zaam ingekomene
zal wezen de bediening teverlaaten, ende
aan andere plaats te geven j welverftaande
dat die gene , 'di: by loting ofte by beurte

zal zyn afgegaan, wederom genomineert
ende geëligeert zal mogen worden tot

Bewindhebber , na dat hy 3 jaaren zal

hebben gevaceert; ende zullen altoos de
afgeftorvene, ofte uit den dienft gefchei-

den wezende
, gehouden worden als afge-

gaan by loting , ofte by ordre van den
tyd, ende het getal der gene, die daar
na zouden moeten afgaan, verminderen.

III.
Ten derden , zoo wanneer den tyd in

manieren voorfz gekomen zal zyn , om
tot nominatie van nieuwe Bewindhebbers
te treden , zullen de Participanten by af-

fixie van biljetten tegen zekere dag daar toe

geconvoceert worden , ende alsdan zullen

de Participanten een getal van Hoofdpar-
ticipanten tegen die Bewindhebbers , die

niet afgegaan en zyn , uitmaaken ( onder
welke Hoofdparticipanten de afgegaane

Bewindhebbers , als Hoofdparticipanteh

wezende , mede gekoren zullen mogen
worden) welke Hoofdparticipanten met
de refterende Bewindhebbers zullen ver-

gaderen, ende zal de Prefident van de Ka-
mer in der tyd zoo wel de voorfz Be-
windhebberen als Hoofdpirticipanten af-

nemen den eed , dat yder van hen in de
Compagnie is heriderende tot zyn eigen
perykel, zuiver zoo veel als het Óétroy is

medebrengende , zonder 't zelve belaft ,

verpand ofte verkoft te hebben , in wat
manieren het mogt wezen , direételyk of
indireótelyk , in 't geheel of ten deelen,
ende zullen alsdan by pluraliteit van {tem-
men nomineren tripel getal Van gequali-

ficeerde perfoonen , Hoofdparticipanteh

wezende, ende de zelve voorts prefente-

ren , zonder daar van aan yemant anders

opening te doen , dan aan die gene , die

,

volgende 'tOótroy, ofte particuliere re-

folutien daar op genomen , d'eleétie heb-
ben , die ook voorts ende zonder uitftel

daar van d'electié zullen doen , dan zullen

de Bewindhebbers , van nieuws aan te ko-
men , den genen , die in de kamer zyn , in

bloede of affiniteit niet mogen beftaan

,

tot zufters ende broeders kinderen inkluis

,

maar die nu binnen die graaden in de ka-
meren zyn , zullen daar in mogen blyven

,

gelyk ook opkomende affiniteit voor die

genen, die in de kameren zyn
,
geen ver-

hindering zal cauferen , dan of de voorfz
Hoofdparticipanten in gelyk of meerder
getal tegen de overgeblevene Bewindheb-
bers in 't nomineren voornoemt zullen

ftemmen, 't zelve zal gereguleert worden
na de uitfpraak, die by zyn excellentie,

den prince van Orangien , aan de welke
het zelve gefubmitteert is , daar van zal

worden gedaan , van welke uitfprake hier-

na pertinente notitie ende verklaaring zal

worden gedaan.

I V.
Ten vierden , dat de Bewindhebbers

voor haare moeite, die zy in de equipa-

fie ende uitreeding der fchepen met haare

ehoeften ende koopmanfchappen dage-

lyks zyn hebbende , mitsgaders van de

retouren ende prinfen , zullen genieten een

ten 100, namelykvan 't zuiver ende nette

provenu van de verkogte goederen , af-

getrokken de rabbatten van de goederen

,

1 die op tyd worden verkogt ende ge»

C c 3 ra-
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rabatteert , 't welk mede verftaan word
gehouden te zullen worden in de verkogte

prinfen : dan van fchepen ,
gefchut,

mitsgaders haar toebehooren , die uit deze

landen gevaren zyn, ende wederom daar

in komen , zal geen provifie genomen
worden , alwaar 't dat de zelve mogten
verkogt worden ,

gelyk mede niet van de

penningen , die de Bewindhebberen voor

de Compagnie op intereft aireede geligt

hebben , ofte namaals zullen mogen lig-

ten.

V.
Ten vyfden , dat uit de refpe&ive Ka-

mers zullen worden gekoren p Hoofd-
participanten , te weten, 4 van Amfter-

dam , 2 van Middelburg , ende 3 uit de

refterende Kemeren, gequaliflceert ende

beëedigt , als hier voren is verklaart , welke
Hoofdparticipanten zullen vermogen t'el-

ken over de jaarlykze rekening te ftaan

,

die de Kamers aan malkanderen , ofte aan

de zeventienen , zyn doende, ende op het

overleveren ende maaken van den ftaat te

compareren , ende zullen ook de Bewind-

hebbers ofte zeventienen hooren hun ad-

vys op 't verkoopen ende beneficeren van

de goederen , gelyk mede indien eenige

groote ende importante zaaken den Be-
windhebberen mogten voorkomen , alles

nogtans zonder koften van de Compagnie

,

ende zullen de zelve van Amfterdam ende

Middelburg voor de helft , ende in de

refterende Kameren voor een derde ver-

andert worden , by de andere Hoofd-
participanten alle 3 jaaren , wanneer

nieuwe Bewindhebbers gekoren worden.

V I.

Dat niemand van de Bewindhebbers en

zal vermogen yetwes, hoedanig het zy,

aan de Compagnie te verkoopen ofte le-

veren , directèlyk of indireftelyk , ende

dezenthalven eed doen, gelyk de Raaden

ter admiraliteit in gelyken cas zyn doen-

de , ten ware met confènt van Óns , van

de Staaten van de Provintien , ofte van de

Magiftraaten van de lieden daar Kameren
zyn t'elker reize te verzoeken ende te

verkrygen , alvoren van de Bewindheb-
beren yet zal mogen gekoft worden.

Ende aangaande de verkooping van de

goederen van de Compagnie , zullen de

Bewindhebbers in goederen ende waaren

,

die op zekeren pryze worden geftelt, of

publiquelyk worden geconti aóteert , als

nagelen, peper , ende andere fpeceryen

ende koopmanfchappen , zoo wel als

andere kooperen worden geadmitteert

ende met de zelve in gelykheid ge-

traéfeert , zonder dat in zulken geval-

le , de zelve van de zeventien zullen

mogen wezen , ofte dat eenige Kame-
ren in 't geheel zullen mogen koopen
of contracteren , ende zonder dat eenige

verfchooning van betaling of rabat aan de

Bewindhebberen meer als aan anderen zal

worden gedaan, daar op de Bewindheb-
beren mede eed zullen doen , ende zullen

de Participanten , ende andere, geen Be-
windhebbers wezende, eenige goederen
op pryze geftelt zynde, begerende, daar

van gerieft te worden, nevens ende zoo
veel als de Bewindhebberen , ende zal tot

zulken einde by biljetten worden genoti-

ficeert, wanneer een yder vry zal ftaan in

manieren voorfz te koopen , ende nopende
de verhandeling van waaren, die by den
ftok ofte uitroeping in 't openbaar na af-

fixie van biljetten zal gefchieden , zullen

de voorfz Bewindhebberen mogen koopen
nevens anderen.

V I I.

Dat t'einden d'eerfte 10 jaaren van deze
continuatie, ende ten tweedemaal ter ex-
piratie van de zelve continuatie, generale

rekening van de adminiftratie van de Com-
pagnie zal worden gedaan in conformité
ende op de zelve forme, ende overftaan
als by ons op 't eerfte point van deze am-
pliatie geordonneert is.

Ende op dat dit volkomelyk mag -worden

agtervolgt ende onderhouden , ontbieden Wy 9
de Staaten, Stadthouder , endegecommitteerde

Raaden , lafien ende bevelen voorts den Can-
celier, Prejidenten, Raaden van de Hoven
van Jufiitie, de Colkgien ter Admiraliteit ,
alle admiralen , overflen, gouverneurs van de

fieden ende plaatzen , alle ritmeefiers ende

capiteinen te water ende te land, mitsgaders

alle officieren, jufiicieren, ende ingezetenen

dezer landen, hun hier na te reguleren, zon-

der hier tegen iet te doen ofte te attenteren y

ofte gedogen gedaan te worden , want wy
zulks ten meeflen dienfle van de landen ende

van de ingezetenen van dien bevonden hebben

te behooren , ende op dat dit vafi ende bondig £n M(j

blyve , hebben wy deze Onze opene brieven ampliaö

doen depefcheren in gewoonelyke forme , doen van 't«

zegelen met onzen grooten zegele , ende be- ve'

kragtigen met onze paraphure , ende de ge-

woonelyke fignature van onzen Griffier.

Gegeven in den Hage op deti 22ften December
1611.

Doch haarHoog Mog: , ondertuflehea

ontwaard hebbende dat 'er by dit Oclroy
nog eenige andere zaaken , bevorens
zoo niet te binnen gefchoten , vereifcht

wierden

den
, vonden goed het zelve , op

3
den Maart 1623. met deze navol-

gende articulen, en in dezer voegen, te

ampliëren ;

DE Staaten Generaal der vereenigde Ne-
derlanden , nader gelet hebbende op de

continuatie ende amphatie van V Oiïroy van
de Oofiindifche Compagnie , by haar Hoog
Mog: gerefolveert ende uitgegeven , in dato den

22ften Decembris lefileden , hebben tot weg-

neming van alle verdere auefiien ende difpu-

tefi
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ten met advys van zyn excellentie den prince

•van Orangie by forme van nader ampliatie

ende interpretatie , op de articulen van de

voorfz continuatie van 't Otlroy verklaart

ende geordonneert , verklaaren ende ordonne-

ren by dezen als volgt :

Eerftelyk , ende op het eerfte artykule

van de voorfz ampliatie , dat binnen den

tyd, by 't zelve geordonneert , by ende ten

overftaan van al zulken getal van Bewind-

hebbers ende Hoofdparticipanten , als

zyluiden gezamentlyk zullen verdragen,

ofte als by haare Hoog Mog: zal worden
geordonneert, zullen gedaan worden, de
particuliere ende generale rekening van de

voorfz 20 jaaren adminiftratie , in zulker

forme ende maniere , als de zelve in con-
federatie van de combinatie van de equi-

ende implicatie van de onderlinge

negotie nu ende dan gevallen, bequame-
lyk zullen konnen gedaan ende gediftin-

gueert worden , ende dat ter plaatze , die

daar toe bequaamft zal worden gevon-

den : ende zullen de voorfz rekeningen

geverifieert moeten worden met de boe-

ken, factuuren uit Ooftindiè'n , ende andere

documenten, daar toe noodig.

Op 'tvyfde artykel, dat de Hoofdpar-

ticipanten , die gecommitteert zullen

worden , tot de auditie van de jaarlykze

rekening, zullen mogen vifiteren de re-

keningen van de equipage, zoo die fuc-

ceffivelyk zullen worden gedaan, voorts

compareren ende feffie hebben in alle ver-

gaderingen van de zeventienen , om de

befoigne by te wezen , ende zullen de

voorfz zeventienen hooren hun advys op
het refoiveren van de voyagien, uitzen-

dingen, ende equipagie van de fchepen,

kargazoenen ende contanten , verkooping

van goederen , opligting van penningen

,

ende repartitie aan de gemeene Partici-

panten te doen , ende op alle andere voor-

vallende zaaken van importantie. Zullen

mede hooren de lecture van de brieven

,

komende uit Indien , ende mogen doen

vifïtatie van de pakhuizen der refpeótive

kameren ende goederen , daar in zynde.

Ende zoo wanneer de voorfz Hoofdpar-
ticipanten zullen tot de voorfz befoigne

vaceren buiten de rieden daar zy woonen

,

zullen tot laften van de Compagnie genie-

ten zulke vacatie- ende daggelden als de

Bewindhebbers toegelegt zyn , ende ver-

der gehouden wezen , alle zaaken in de
vergadering der zeventienen voorvallen-

de , fekreet te houden , voor zoo veel

ende gelyk de Bewindhebbers zelven ge-

houden zyn te doen.

Op 't zesde artykel , dat de Bewind-
hebberen boven die goederen , die met den
ftok , ofte by uitroep verkogt worden >

item , die openbaarlyk ende voor een yege-
lyk dieze begeert op prys worden geflelt

,

niet en zuilen mogen koopen , dan by

openbaare ende kennelyke contraftatie

,

zonder dat anderzins fecretelyk ofte uit

de hand , aan de zelve verkogt zal mogen
worden , ofte ook henluiden eenige koop
toegeflagen, zonder dat alvoorens alle an-

dere perlöonen
,
prefènteerende te koopen

,

zullen wezen gehoord. Ende zoo wan-
neer yemant ,

geen Bewindhebber zynde

,

eenige partyen zal hebben bedongen , en
zal niet gehouden wezen die Bewindheb-
bers , ofte yemant van de zelve tot part

ofte deel in die voorfz koop te admitte-

ren. Des zoo word verftaan , dat de p
Hoofdparticipanten, die de befoigne van
de zeventienen by zullen wezen , aan-

gaande het koopen ende verkoopen, het

zelve reglement ende ordre , als de Be-
windhebbers , zullen wezen onderworpen

,

ende dat de biljetten van te doen verkoo-
ping zoo tydelyk zullen uitgezonden
worden , dat de ingezetenen van de ver-
eenigde Provintien haar in tyds mogen
prepareren ende refoiveren , mitsgaders
vinden ter plaatze , daar de verkooping
zal gedaan worden. ; Boven deze, ampli-
ërende het agttiende artykel van 't oud
Oclxoy, word geordonneert, dat de Be-
windhebbers de fchulden ende laften van
de Compagnie alvooren afgedaan , ofte

behoorlyk gemindert zynde
, jaarlyks zul-

len doen repartitie , 't zy in koopman-*
fchap daar toe bequaam , ofte contante

penningen, van 10, if, 20 ofte zoo veel

meer ten 100 , als boven die noodige
equipagien aan land , ofte overig te zyn

,

bevonden zal worden.

Alle welke nadre articulen van ampliatie

ende interpretatie haar Hoog Mog: verftaan

,

dat by de Bewindhebberen , Participanten,

en yder een daar aan gelegen zynde ; nevens

de articulen van de continuatie van V Otlroy,

punjluelyk zullen worden nagekomen ende

agtervolgt. Laften ende ordonneren mede
alle Magiftraten , Officieren , ende Jufticie-

ren , hier tegens niet te doen , ofte te laaten

gejchieden , direclelyk of indireclelyk. AU
zoo haare Hoog Mog: verftaan, 't zelve tot

dienft van de voorfz Ooftindifche Compagnie

alzoo te behooren.

Aldus gedaan ter Vergadering van de

Hooggemelde Heeren Staaten Generaal in

's Gravenhage op den l^den Meert , des

jaars 1625.

Na het verlengen , vermeerderen , en n , j

nader verklaaren van dit O&roy , behaagde van vHe_

het de heeren Staaten Generaal , en deremite

heeren Bewindhebberen , om den Spaan- naar In-

jaard en Portugees ook in de Zuidzee alle lp" »
in

afbreuk te doen, een vloot van 11 fche- I0
-

13-

pen onder den zeevoogt Jacob VHeremite , door de

en zynen onderzeevoogt , Geen Huigen^uidzec „

Schapenham, uit te zenden -, welke de

Naflaufche vloot genaamt wiert.

Van de kamer Amfterdam zouden ver-

Am-
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trekken, Amfterdam,waar op de zeevoogt

,

Lecndert Stolk , als fchipper , Engelbregt

Schutte , hoofdman der foldaaten , de

koopman Pieter van Weli , de fiscaal Fre-

derik van Reynegom , de wiskundige Jo-

annes van Walbeek , en Juflus de Vogelaar

,

met 594 man zich bevonden.

Behalven dit fchip waren 'er nog de

fchepen Delft, waar op de onderzeevoogt

,

Witte Cornelisz de Witte als hoofdman,

en Willem van Brederode als hoofdman der

foldaaten , met 142. man , was. Het derde

Amfterdams fchip was den arend, en

't vierde 't jagt de haazewind , waar op

de hoofdlieden Meyndert Egtbertfz , met

144. en Salomon Willemfz met 20 man,
waren.

Van Zeeland zou 't fchip Orangien ver-

trekken , waar op zich firn Willemfz Ver-

fchoor , als fchout by nacht , de hoofd-

man Laurens gfuirynen , en Omarm Ever-

ïvyn, hoofdman der foldaaten, met 21 ö
mannen bevonden.

Van Rotterdam waren geordonneert

Hollandia, Mauritius, en de Hoop. Op
't eerfte was Cornelis Jacobfz , raad van

den zeevoogt , en de hoofdman Adriaan

Tol , nevens 182 man. Op het tweede
vas Jacob Adriaanfz, enjohan ter Halte,

hoofdman der foldaaten, nevens 169 man.
Op het derde bevond zich Pieter Hermanfz
Slobbe met 80 man.
Van Noordholland quamen de Een-

dragt, de koning David , en de Griffioen.

Op 't eerfte was hoofdman Jan Tsbrandfz

,

met den hoofdman der foldaaten Pieter

Evertfz de Fries , benevens 170 man. Op
het tweede Jan ïhomaffz , en 79 man

,

en op het derde Pieter Cornelisz Hartloop
,

met 78 man.

Deze vloot , rykelyk van oorlogsbe-

hoeften, en van 1637 koppen, waar on-
der 600 foldaaten, voorzien , liep den zp&ea

April 1623. in zee, en bequam den 4
den

Junii 4Spaanfche barken, diemetzuiker

van Fernambuco quamen, en ontrent de

Spaanfche kuft , of kaap Roxent , in haare

handen vielen.

Zy liep aan een der zoute eilanden , St.

Vincent, den j-
den Junii, daar Cornelis Rood,

commies op de Eendragt , ftierf, quam den
n dea Auguftus voor Sierra Liona ten an-

ker, alwaar Jacob Adriaanfz van Duyn,
hoofdman en fchipper op Mauritius , den
28 ften dito , en den 29ften Joannes Aleman
en Pieter van Weli , beide fecretariflèn op
't fchip Amfterdam , doch de laatfte ge-

heimfchryver van den zeevoogt , over-

leedden.

Daar naar zyn de plaatzen der overle-

denen weder vervult ; den 24ften dito was
in plaats van Rood zekere Pieter Claasz

Slagt, die door den affiftent Nicolaas van
Waarthuizen vervangen is, tot commies
albevorens aangeftelt. Op Mauritius

wiert , in plaats van Jacob Adriaanfz,

Pieter Harmenfz Slobbe , in zyn plaats Sa-

lomon Willemfz , en in zyn plaats , op de
Haazewind, Eivout Ewoutfz, bevorens

opperftuurman ,
geftelt.

Den 4
deu vertrok de zeevoogt met de

vloot van Sierra Liona , waar van eerft

eenige fchepen aan kaap de Lopes Gon-
falves ten anker quamen j doch daar na
ook de anderen.

Den i8 den OóT:ober wiert Jacob Veeger

,

chirurgyn op Mauritius, wegens dat hy

7 perföonen had vergeven, en ook van
voornemen was geweeft om zich aan den
Duivel • ( zoo hy hem maar had willen

verfchynen) over te geven, onthooft. Ook
liep men met de meeile fchepen der vloot

den 30ften dito op Annabonaan, daar men
veel ververfching kreeg , en den 4

deu No-
vember van daar zeilde.

Den 2.
den Februarii 1624. quam VHere-\^^

mite voor de mond van de itraat Ie Maire,voorby

liep 'er door, quam den ifdea ontrent del
'

tn«

kaap de Hoorn, en verloor den 24ften daar IeMaitc
'

r
*. ^ r l • j

y
, en nis-

ontrent 17 man, van tichip den arend ,^0,
door de wilden doodgeflagen. kaap de

Hy kreeg door 't fchip de haazewind
]}°f\

den tyRen berigt , dat men zonder kaap^
e

M
de Hoorn te pafTeren, en met deNafTau-
fche vaart (een ftraat tuflehen 1'Heremite
's eiland , of 't eiland waar op kaap de
Hoorn legt, en tuflehen de vafte wal zich

vertoonende ) in te loopen , laatende die

kaap Bezuiden leggen , in de Zuidzee
komen kon , zynde een nieuwe, noit

te voren bekende en korter weg , om
in die zee te geraken

,
gelyk ook 't fchip

de griffioen in de Zuidzee gekomen is

,

zonder kaap de Hoorn eens te zien, na
dat het lang in Valentyns baai ( nu Scha-
penhams-baai genaamt) gelegen, en die

zeer bequaam voor de gantfche vloot ten
ankerplaats bevonden had.

Den 3
den Mey zag de zeevoogt de kufl

van Peru , quam den 9den in 't Callao de
Lima ten anker , nam 3 fcheepjens , die

hy verbrandde , na de zelve geloft te heb-
ben , en ftak daar nog wel tuflehen de
30 of 40 fchepen des vyands in brand j

maar de aanflag op Lima zelf ontfehoot
den zeevoogt, alzoo de inlander , volgens
verwagting , hen niet toeviel , aangezien
de onderkoning van Peru tydig zorg daar

voor gedragen had.

Hy zond derhalven den i4den dito 4
fchepen om de Zuid , om te zien of daar

eenig voordeel op den vyand te doen zou
zyn , doch quamen den 1 f

den Junii met
eenig verlies van volk weer by hem j den

23 ften liepen 2 andere fchepen na de ftadt

Guyaquil , om een konings gallioen , daar

leggende , te verderven j doch dat ging zoo
glad niet , alzoo zy by 't gallioen met
hun brander niet konden komen.

Daar op quam den zeevoogt , de heer

l'He-
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Lar VHeremite, den 2Jen Junii van een lang-

1'iercmi-duurige ziekte, die hem van Sierra Leona

£
voor

al trof, te iterven, en wiert den
3
den op

jt™ 't eiland Lima begraven. Ook veroverde

men op dien zelvendag nog eenSpaanfch

fcheepje met eenige lallen tarw.

Den 5"
den Augultus wiert de onderzee-

voogt tot zeevoogt , Verfchoor weder in

zyn plaats, en Jacob Cornelisz tot fchout

by nacht aangeitelt, welke laatfte kort

daar aan met een prys by de vloot quam

,

hebbende nog 2 anderen , die hy mede

Vit deze ontrent Puna genomen had , verbrand.

fc .pen Ook had hy de ftadt Guyaquil , na 'tver-

21 *5
lies van 3 f man, ingenomen, doch, die

V(
.

iot niet konnende houden met zoo weinig

K jen. vol k, de zelve , vol allerlei koopmanfchap

,

en ook een konings gallioen , verbrand j

van welke overwinning de meefte eerden
hoofdman Schutte , volgens berigt van Ver-

fchoor ^ toequam, alzoo hy, toen 'er op
't eerfte fchieten der vyanden veele der zy-

nen gevallen waren , den moed der befwy-

kende door zyn dappere aanfpraak ten

eerften weer ryzen deea, en zig zeer kloek-

moedig in 't bevegten van wel driemaal

meer Spanjaarden , dan zy fterk waren,
betoont had.

Den i4den Auguftus vertrok de zee-

voogt Schapenham met 14 fchepen (waar
onder 3 veroverde ) uit het Callao de Li-

ma j verloor den i8ften Meyndert Egbertfz ,

hoofdman op den arend , die overleed , en

kreeg een flegte tyding van een tweeden
mislukten aanllag op Guyaquil , waar by
zyn volk 2f of 2ódooden, en verfcheide

gequetften , gekregen , en de vlugt had
moeten nemen.

Den pden September wiert de flierman

Pieter Henrikfz , fchipper op de griffioen

,

in plaats van zynen fcnipper, die op den
arend overging , ook is Adriaan van Noor-
den tot lieutenant van de compagnie van
den hoofdman Everwyn , en Robbert van
Voïlenhoven tot vaandrig der zelve van
appointé aangeitelt, en den ipden Willem
Commers , commies op den arend , een
ftout krygsman, overleden.

Den 1

2

den vertrok de vloot , na eenige

tyd voor het dorp la Puna gelegen , en
't zelve verbrand te hebben

, quam den
28den voor Aquapulco , vertrok ftil den
jften November van daar , waar na de
onderzeevoogt met eenige fchepen nog
dien zelven avond op de gallioenen uit-

ging. Den 2den volgden de andere fche-
pen j den 23

ften December, zyn Adriaan
Ferplanken, commies op Mauritius, den
1 i

den Januarii i6zf. niet ver van de La-
drones , de commies Pieter Slagt op de
eendragt , en den 23

fteu Cornelis Janfz ,

commies op 't fchip de koning David

,

overleden.

Den 2f
ften zagen zy de Ladrones , al-

waar zyden251Un ankerden voor 'teiland

I. D £ E E.

Guagan op 10 graaden ; den 28 ften ftierf

de hoofdman Everwyn , die den 8ften Fe-
bruarii door Henrik Rofe , lieutenant van
Schutte , vervangen , in des zelfs plaats de
vaandrig , Barent Schutte , en in diens plaats

als vaandrig Otto van Vollenhoven , aan-
geitelt is , waar op de vloot den 1 i de« dito
verzeilde.

Zy kregen den 2den Maait den berg van
Gammacanorre in 't gezigt , die op de
kuftvanMoro, anders 't Noordeinde van
Halamahera , of 't groot land van Gilo-
lo genaamt, gelegen is, Bewelten welk
land van Gilolo al de Molukze eilanden
op een rey leggen.

Den 4
den quamen zy voor Maleyo in Hunne

Ternate ten anker , alwaar zy van den komft in

landvoogt , den heer 'Jacob Ie Febre , vrien- Temate.

delyk ontfangen wierden , vernemende den
i3 den , dat het fchip der Maatfchappy, de
Trouw genaamt, op 'teiland Sangir, fo
mylen van Ternate, gebleven was.
De zeevoogt Schapenham zeilde van daar

naar Amboina , daar hy den 4
den April op

de reede gekomen, en van de heer ffer-

man van Speult, landvoogt aldaar, mede
wel ontfangen is, van waar hy, ingezel-
zelfchap van dien landvoogt, den 1

8

denjulii

naar Batavia verzeilt, den 2-dÈi Auguftus En, over

op Boero , den ioden op Macaflar , en den Amboi-

2pften
, terwyl de heer Speult met Orangie |

a
'

f
.

e

en Mauritius op Japara aangierde , voor
a avia'

Batavia ten anker gekomen is.

Den 2oftei
> October zyn de fchepen de v

Eendragt en 't wapen van Hoorn , volla- Schapen-
1

den zynde , met den zieken zeevoogt Scha- ham na

penham verzeilt. Hy ftierf den 3
den No-

£
uis

vember , en is den ƒ
deu op een eiland , 2 ^jf

'

mylen van Bantam, begraven. ftierf kort

De fchepen, den 22""1 Januarii 1626. 'er na.

aan de kaap ten anker gekomen , vonden
daar brieven van 't fchip Middelburg,
't geen den 28 ften December 1625- . van daar
na St. Heleen vertrokken was , en quamen
den pden Julii behouden in Texel binnen.

Daar na liep den
3
denMey 1626. de wak- De reize

kere Enkhuizer zeeheld Wybrand Schram , van

met p fchepen, Hollandia, den Briel , ?d?
ram

't Zeepaard , Beverwyk , Ouderkerk , Die-
™
6
^™

men,Slooten,Domburg,en Grooienbroek, naar In-

nevens den koopman Gillis Seifi , in zee. dien.

Den y
den Juli quam hy by Sierra Liona

by den zeeroover, Claas Compaan, die Zyn

hem , onder een foet lyntje , dagt in de voorval

«. ,1 i-i met
kniptekrygen, doch, wanneer Compaan Co:n.

met zyn 4 fchepen hem naderhand aan- paan,

taftte , wiert hy van 't fchip Hollandia en
'tjagt Grootenbroek zoodanig gehavent,
dathy, zelfook gequetft zynde, deviugt
nemen , daar na om vriendfehap bidden

,

en de reede voor Schram, hoe zeer hem
dat ook tegen de borft ftiet , ruimen
moeft.

Zy lagen daar tot den rpden dito, wan-
neer zy verzeilden , en hy de ftoutheid

D d had
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had van hen weder een ftuk weegs , doch

zonder eenig voordeel, te volgen.

Zy hadden onder weg fwaare ftormen

,

doch egter 't geluk van den I4den Novem-
ber voor Batavia wel aan te landen , niet

tegenftaande zy de zee zoo hol nu en dan

gehad hadden , dat zy tot agter op de

campanje geloopen was.

Hoe 't verder met deze vloot ging

,

blykt niet, maar wel, dat 'er by hunne

aanlanding 5 fchepen klaar lagen om na

't vaderland te vertrekken.

De twee- Van de fchepen in April 's jaars 1627.

de tocht met den algemeenen Landvoogt van In-
yanCoen, dien, den dapperen held Jan Pieterfz Coen

,

i6i7
Ja

en toen hy > voorde tweedemaal met dit

van ande- groot ampt vereert , derwaarts ging , fpre-

re meer , ken wy nader in zyn leven ; en hier op
j?.

ar
*n"is in Oótober de heer Adriaan Martenfz

Blokra&i it fchepen hem gevolgt, doch

verloor door onweder z fchepen, behou-

dens goed en volk.

In 't jaar 1619- den 2f
ften Januarii liep

de heer Jacob Specx , als eerfte Raad van

Indien , nevens Joannes Walbeek , met de

fchepen Hollandia, Weftzaanen, Ooftzaa-

nen, Broecherhaven , en 't jagt de Biets

(waarby in Engeland nog de fchepen prins

Henrik, Dergoes, en 't jagt Soutelande

quamen) in zee* waar by nog 3 andere

fchepen, die ik niet genoemt vind, ge-

voegt zyn.

Den 7
den Maart nam hy by Forteven-

tura, een der Canarien,een Spaanfche bark

,

quam den zz.
ften in de baai van St. Vincent

,

een der zoute eilanden , ten anker , ver-

loor daar 't jagt Soutelande , dat tegen de

klippen in fpaanderen geflagen wiert.

Den i6 ften Mey wiert eene Herman Ja-
cobfz , wegens een aangeplakt briefje,

waar in hy ze alle bedreigde te vergeven

,

zoo men geen meer water uitdeelde, le-

vendig van zyn fchip Dergoes overboord

gezet.

Denz4ften Junii quam hy aan de kaap,

vertrok den 4
den Julii van daar met Hol-

landia, Dergoes, Ooft- en Weftzaanen,

ontmoette den pden dito 7 Spaanfche fche-

pen (waar onder 4 of f gallioenen) welke

hy ontweek, verloor den i8den Auguftus

den fiscaal Roofe, op de Hollandia over-

leden , en den fchipper op 't zelve fchip

,

Adriaan Smal, den f
den September , en

liep den Z3 tten dito op de reede van Batavia.

Hy vond den opperlandvoogt van In-

de kaap voorby loo-

den pfte" Junii op Batavia ten

hebbende by Sierra Liona den

dien , den heer Coen, dood
,
(in wiens plaats De heer

hy ten eerften gekoren wiert) en deze Specx, in

ftadt fwaar belegert ; van welk beleg , en Uaar
.

zyne verrigting daar ontrent wy breedergezejt

mt"

onder de ftoffe van Batavia fpreken. vind, 'by

Ook liepen in 't jaar 1Ó31. den iideniyn

November de fchepen Leyden , waar op g°™* °P

Andries Verfpreet , Utrecht , waar opcoen
'

Adriaan Paling , en Grol , waar op Hen- dood,

rik Hagenaar opperkoopluiden waaren, en
ty

in zee , en quamen

,

pende
,

anker

heer Verfpreet, en meer anderen , door
ziekte verlooren , en geduurende Hage~
naars aanwezen in Indien nog wel 12

Portugeefche fchepen of fregatten , ver-

overt} 't geen ik kortheids halven voorby

Uit zooveel magtige vlooten , vanden
beginne dezer Maatfchappy af tot dezen
tyd toe, naar Ooftindiën gezonden, en
zedert van jaar tot jaar nog veel magti-
ger derwaarts afgevaardigt , mitsgaders

uit zoo vee] fchepen , door de Hollanders
nu en dan van de Portugeezen en Spaan-
jaarden aldaar verovert , hebben wy , onzes
bedunkens

,
geen geringe blyken , zoo van

hunne heldagtige ondernemingen, om na
het Ooften over dien woeften oceaan te

vaaren , als van de heldenftukken (alomme
met geregtigheid gepaart) tegen hunne
gemeene vyanden,gegeven,en daar by klaar

getoont , hoe verre zy , by 't gelukkig
voleinden van deze verafgelegene reizen

,

al de Ouden overtroffen hebben } een zaak ,

die egter vry duidelyker uit hunne groote
veroveringen van landen enkoninkryken,
en uit de magtige , en zoo rykgeladene

vlooten, van daar na 't vaderland te rug
gekomen, zal konnen blyken.

Aangezien het nu niet ongevoegelyk
wezen zal , op deze uitgezondene vlooten

der Nederlanders , alvoorens wy hunne
veroveringen indiegeweften belchryven,

ook eerft die rykgeladene en dierbaare

vlooten , die zy van tyd tot tyd na het

vaderland te rug gezonden hebben , te

laaten volgen , zoo zullen wy die van den
beginne af, met de naamender fchepen,

der bevelhebbers over de zelve , 't jaar

dat yder vloot binnen quam , en ook ze-

dert 't jaar 16 14. met den netten inkoop

van yder vloot, en yder fchip, elk voor
zyn kamer, opgeven.

DERDE
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DERDE HOOFDSTUK.
Retourvlooten , en hamen Inkoop in 't kort.

le^e-

)U;loo-

«jen
aab
ik<>p

i 't;ort

:c.|

WY laaten dan hier volgen eene

korte Lyft van de Ooiiïndifche

Retourvlooten der Nederlan-

ders, vervattende de meefte Naamen van de

Oppergebieders der zelve , benevens 't g;e-

tal der fchepen , de nette jaaren, op welke
zy in Holland ofZeeland binnen gekomen
zyn, mitsgaders den inkoop van yder vloot.

ifP7-

ifPP.
1600.

1601.

1603.

1604.

ióof.

l6oó\

1607.

1608.

i

Het getal der

Cornelis Houtman , commies.

Jacob van Nek, zeevoogt.

yjacob van Heemskerk, onderzeevóogt.

\lVyhrand van Warwyk, zeevoogt.

(Steven van der Hagen, \

\ Pieter Both, kzeevoogden.

\JPaulus van Gaarden , j

r Schuurmans, "j

J Wolfert Hermanfz , ^zeevoogden.

8 Jacob van Nek , j

Joris van Spilbergen, zeevoogt.

Jacob van Heemskerk, zeevoogt.

< Steven van der Hagen, zeevoogt.

(Daniël van der Lecq,

Wybrand van Warwyk , zeevoogt.

(Olivier van deViver, onderzeevóogt.
' Jan Willemfz Verfchoor , opperhooft van

Bantam.

fchepen. De Inkoop of lading.

3 met weinig voordeel wederom

.

4 vol Foelie, Nootenen Kaneel,

2 volFoelie,Nooten enNagelen.
2 volladen.

volFoelie,Noot. en Nagel,Scc.

I volladen met Peper,

S &c.
? volladen met Speceryen,
S &c.
volladen met Peper.

8 volladen. met Speceryen.
8 volladen metSpeceryenKaneel,

en de lading van een Kraak.

4 volladen met Nagelen,. &e.

n

{

3
z

3

^.volladen met Peper, Sec.

[Cornelis Matelief, zeevoogt.

1609. Paulus van Gaarden , zeevoogt.

1610.

1611.

1612.

1613.

1614.

iöif.
1616.

lölj.

1618.

l6ip.

1610.

l6zi.

i6zz.

1623.

1614.

l6Zf.

\6Z6.

IÓZ7-

l6i8.

iöip

1630
1631

1632

J,
1 volladen met Nagelen.

4 volladen met Speceryen , Da-
maften, &c.

1 volladen metNooten enFoelie.

4 dito met Peper, Indigo, Zyde ,

Cattoen , en Diamanten.
1 volladen.

Dus verre den inkoop gegift op 1 3100000
z 433J-2Ó

f f11672
f f66063
4 f73107
8 i3<W3
f 1074046
6 PI3136
6 IOP4030
8 1776792.

8 1301POP
6 83283^

4 983460

Pieter Both , oppeiiandvoogt van Indien.

Joris van Spilbergen , zeevoogt.

Laurens ifoz#/,opperlandvoogt van Indien.

7i?«Pi(?taysCoe?»,opperlandvoogtv.Indiën.

Joan van Hafel, toen hooft der vloot.

Geen Huigen Schapenham
, (die van Batavia

vertrok,dog in de Straat Zunda ftiert)

en Herman van Speult , uit Suratte in

April 1626. vertrokken,die in Mocha
in dit zelve jaar ftierf.

Jan Willemfz Verfchoor , onderzeevóogt.
Pieter ^Ctfr/wtór,opperlandvoogt v.Indiën

Pieter van den Broek , directeur van Suratte.

Mraohi van Diemen , ordinair Raad.
Jjirk van der Lee, Secretaris der Hooge

Regeering, —

4 - o

4 " 9
17 - 14
4 - o
19 - ?
17-0
if - if

1 - p

4 - if
P - 13
10 - 13

13 - p

10 IP26018 - 18 - if

7 I7480PP - 6-14
7 205*0367 -

3 - 13

7 1132267 - - 3

9 2j-4I2If
- 4 " 4

7 I f06668
- 16 - 12

7 20PP772 -
3 " 4

ip8 3747°/33
" 17 -

D d z Jacob
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1633.

iöj4 .

1636.

1637.

1638.

1639.

1040.

1641.

1042.

1643.
KJ44.

i64f.

1646.

I647.

1648.

1649.

16fo.

l6fl.

16f2.

165-3.

i6r4 .

1657.
l6y6.

165*7.

16f8.

165-9.

1660.

1661.

1662.

1653.

1664.

166 f.

1666.

1667.

1668.

1669.

1670.

1671.

1672.

1673.

1674.

1675-.

1676.

1677.

1678.

1679,

Het getal der fchepen.

198

7Jacob Specx, opperlandvoogt van Indien.

Philip Lucasz, extraordinair Raad, en land-

voogt van Amboina.
Pieter Vlak.

Henrik Brouwer , opperlandvoogt van

Indien.

Hans Putmans, landvoogt van Tayouan.

Artus Gyfeh , extraordinair Raad en land-

voogt van Amboina.

Reinier Deutecom, landvoogt van Amboina.

Nicolaas Koekebakker,Japanfch opperhooft.

Barend Pieterfz , directeur van

Francois Carbn, Japanfch opperhooft.

Carel Hart/mg, commandeur.
Antoni Caan, extraordinair Raad.

Paulus Crook , directeur van Suratte.

Maximiliaan la Mair.

Jeremias van Vliet , extraordinaar Raad
en landvoogt van Malacca.

Cornelis Wollebrand Geleynfz.

Simon Pieterfz.

Arent Barentjz Muykens , directeur van
Suratte.

Cornelis van der Lyn , opperlandvoogt van
Indien.

Jan van 'Teylingen, opperkoopman.
(Gerard Demmer , ordinaris Raad.

i Pieter Kemp, Landdroft.

Huybert de LareJJe , opperkoopman.

Ryklof van Goens.

Ga/par van denBogaarde,extra.ordmairRxad.

Matthys Crap, Equipagiemeelter.

Joan Cunceus, ordinair Raad.

Ifa'zc Koedyk.

Pieter Starthemius , directeur van Bengale.

Andries Frifius , Secretaris der Hooge Re-
gering.

Arnold de Vlaming van Outshoorn , ordinair

Raad.
Herman Klenk van Odejè , Advocaat Fiscaal

van Indien.

Dirk Janfz Steur, ordinair Raad.

Pieter de Bitter , commandeur.
Jacob Caeww, commandeur.
Johan van Dam , extraordinair Raad , en

Landvoogt van Amboina.

Jan van der Laan , fergeant Majoor op
Ceylon.

Janr ïhysz Payart , extraordinair Raad.
Mattbeus van den Brouke, ordinair Raad.
Tsbrand Godsken , directeur van Perfien.

Aarnoud vanOverbeek, Raad vanjultitie.

Abraham Huybertfz, fchipper.

Nicolaas de Roy , Ziams opperhooft.

Cornelis Valkenier , koopman en hooft in

Tonkin.
Nicolaas Verburg, directeur Generaal.

Gysbert David Strandwyk , gewezen vice-

prefidcnt van Schepenen.

Conftantyn Ranjl, ordinair Raad.

Jacob van der fVayen , Raad van Juftitie.

7
6

8
8

I
10

10

P
IO

l

IO
12

9

II

II

s
8

4
10
IO

IO
IO

IO

II

IO

12

13

7

IZ

16

19
lp

18

7
9

*r

-r
11

12

INDIEN,
de Inkoop.

3747°r?3 - 17 - o
1861409 - z - 4

1947^9 - ip - 4
205-0036 - 10 - iy

1895-349 - 8 - 7
2673200 -10-10

1670070 - iz - 7
3079412 - 13 - z
284240}- - 1 - 9
29061 16 - 17 - 11

3485-191 - 14 - 6
3227882 - 5- - f
Z070666 - 10 - ƒ
Z921806 - 7 - 11

Z52961O -IO-2

215-1032 - II - I

20730-30 - 8 - 8
2243106 - ƒ - 4

1946417 - 9 - 1

1699991 -

z8 13437 -

Z974809 -

1770429 -

37P034 -

24671 12 -

Z711914 -

30238)7 -

3003274 -

1782792 -

3i9/3i8 -

3f4PP7
41276ƒ

6

I

*3

16

4
IP

4
z

P
14

if
11

ZI 3379O - 12

33/4428 - iy

3324894 - 3
25-28824 - 17
3648491 - 15-

1124180 - 9

31 19060 - 7

3157682 - 11

4026480 - 18

5-024149 -

5*186414 -

4023998 -

1688316 -

1836015- -

l f
S
3

7
o

12

IO

3 T7T48 3 - 3

245-9738 - 13

3889604 - 12

13

13

4
3

3
t

4
z

II

H
7

4

o
t

z
8

8

10

4
6Ï

4
11

4

8
8

4
13

14

696 16974385-0 - O - II;
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Het getal der

1681.

16S2.

1683.

1684.

168r-

1680. Sybrand Abbema , extraordinair Raad , en

directeur van Suratte.

^/o/w«Göi?»J,deJonge,extraordin.Raad.

Ryklof'van Goens , de Oude, opperland-

vpogt van Indien.

Henrik van Outhoorn, opperkoopman.

Jorefas Vofch, command. van Jaffanapatam.

Mattheus van Lugtenburg , opperkoopman
des Kafteels.

16S6. Willem Carel Hrrtjing, prefident op Ma-
zulipatam.

1Ö87. Daniël Braam, Boekhouder generaal.

1(588. JacobCoeper)Command. vanjava's Ooftkuft.

ióSp. Robbert Padbrugge , extraordinair Raad,
en landvoogt van Amboina.

Johan Parve, ontfanger Generaal.

Jan Speelman, commandeur.
Willem Kemp, fchipper.

Johan van den Berg , koopman.
Henrik Pronk, fchipper of commandeur.

Reynier de Vos, Schepen.

Jan de Wit, fchipper.

Hendrik Pronk, commandeur.

i6p8. Nicolaas Bichon, equipagiemeeftêr.
,

1 699. DaniëlHeinfius,extra.ordinairRaad,en vice-

prefident van de Raad van Juftitie.

Wouter Valkenier, ordinair Raad.

Cornelis Keleman , fchipper.

Herman Voet, commandeur.
Jacobus Broech , equipagiemeeftêr.

Adolf Winkeler , fergeant Majoor.

Gerard Henrikfz , fchipper.

Jan de Wit, equipagiemeeftêr.

Meynard de Boer, commandeur^
1708. Cornelis Jan Simons, extraordinair Raad,

en landvoogt van Ceylon.

Ryklof Michaël van Goens , viceprefident

van den Raad van Juftitie.

Johan van Hoom&lgecneen opperlandvoogt

van Indien.

Pieter de Vos, ordinaris Raad.
Pieter van Hoorn, opperkoopman.
Joannes van Steeland, extraordinair Raad.

AntoniValkenier,OTpTperkoopm. des kafteels.

Cornelis de Vla?ning,bw\meeiïer in Bengale.

Abraham Douglas , algemeen beftierder van

den handel van Indien , of directeur

Generaal.

1717. Henrik Bekker, ordinair Raad, en land-

voogt van Ceylon.

171 8. Hayman de Laver, fchipper.

171 9. Gerard van der Seyde , equipagiemeeftêr.

1720. Michiel Landsheer , fchipper.

1721. Jofef Lothen, Fiscaal independent.

1722,. N. de Haan , fchipper.

i6po.

i6pi,

1691.

1693

1694
16

9

f
1696
1697

1700.

170 1.

1702.

1703.

1704.

170/.
1706.

1707.

1709.

1710.

1711.

1712.

1713.

1714.

ijif.

171Ö.

fchepen. de Inkoop.
690" i<ïP7438fp - - 11»

11 3386J-7Ö - 14 - 6
'3 fiio8p7 - 8-13

8 2.p87ipo - 6-12
10 4P01847 7 11 - p
ir fo8o3Po -. 14 - 14

H 41P372P - y - 11

.

16 ^68644 " 4 " H
16 J-630P3P - if - 12

*ƒ 4305*812 - 2 - f

if 30p28p6 - - E

16 383P468 - 14 - p
8 2400104 - 1 - 7
12 4246388 - 6 - 11

if 3334134 - 3 " °
11 2p88p26 - 16 - o
if f I f4468 - 2 - 8
12 3f32243 - 10 - 8
19 f4iof17 - 8 - 8
19 f373 2f6 - - 8

18 q . f32i28p - 16 - 8
l8 f2p874i - 6 -

20 62P3702 - 11 - 8
21

l8
6726431 - 18 -

6l 77447 " l7 "
§21 f382ipf - 17 - 8

l8 4fo33f7 - 13 -

17
. 47 l9S99 - 16 -

ir 4248431 - f -

18 f2ip728 - if - 8

18 f477432 *
3 " 8

21 f732pp7 - 18 -

2.0 f31186P - 6 -

21 611 1822 - p - 8
17 4684643 - 4 -

Zl f260127 " 14-8
27 7730000 - -

28 682f2p0 8

2.9

H
:r. 30

26

72ppfII -

717f'OOO
-

83 f2000
-

760OOOO .

-

r 3
"

-

-

-

34
3*

I023fOOO - -

Zoo dat de inkoop van alle deze vloo-
ten ( met de 1 3 1 tonnen gouds der eerfte

derthien vlooten 'er by) te zamen (buiten
de laatfte, die my, wegens 'tblyvenvan
ettelyke fchepen ontrent de kaap, nooit

dus i48ifchep. 3f 1683268 - 4 - I2|

gebleken is) opgetrokken zynde , een fom-
ma van drie honderd eenenvyftig millioe-

. nen,zes tonnen gouds drieëntagtig duizend

; twee hondert agtenzestig gulden, vier ftui-

i vers, en twaalfpenn. en een halve , beloopt.

D d 2 VIER-



2i4 OUD en NIEUW OOST-INDIEN,
VIERDE HOOFDSTUK.

De Retourvlooten met de naamen der fchepen , zeevoogden , en haaren inkoop in

'tbreede, tot 't jaar 1711. inkluis.

. .

De Re- /^\P de voorgaande korte laaten wy
j

pen , mitsgaders de nette inkoop van
tourvloo- 1 hier ook volgen eene Lyft der ! yder fchip , en elk voor zyn kamer in

cte'Naa-^-^ Retourvlooten in het breede, I 't byzonder aangewezen , voor zooverre

men der met uitdrukking van de naamen der fche-
j
my dat blykt , of opgegeven is

fchepen,

Zeevoog- Onder den Commies Cornelis Houtman , in 'tjaar 1 f07. 1 o Augufti binnen Texel.

haaren"
Mauritius. -}

Inkoop Hollandia. S quamen met weinig voordeel t'huis.

m 't bree- 't Duitken. J

'tja'ar

°
Onder den zeevoogt Jacob van JV>£, in 't jaar ifpp. ip Julii binnen.

1711. in- Mauritius. ^
lduis. Hollandia. I geladen met allerlei fpeceryen van Foelie ,

Vriesland. .

I
Nooten, Nagelen, Kaneel en Peper.

Overyflèl. j

Onder denonderzeevoogt Jacoh van Heemskerk , in 'tjaar 1 600. April ofMey binnen;

Zeeland. I vo\ Nooten, Foeli en Nagelen.
Gelderland. i

Onderden zeevoogt Wybrand'van Warwyk , in 'tjaanóoo. in Augufti binnen,

nfterda

Utrecht.

Amfterdam. ? „ ,

> volladen.

Onderden zeevoogt Pieter Both , in 'tjaar 1 601. in Augufti ofSeptember binnen.

Zeven fchepen , by naamen niet uitgedrukt, volladen.

Onder den zeevoogt Steven van der Hagen , in 'tjaar 1 601. in Oótober binnen.

De Zon. -\

De Maan. \ geladen met Foelie , Nooten, Nagelen, Sec.

De Morgenftar. 5
Onder den zeevoogt Paulus vanCaarde», in 'tjaar 1601. in November binnen.

De Vereenigde Landen. ^

Het Hof van Holland. i „„ij^j^ j, • r> o.
j-jejp

> volladen met Peper, ccc.

Dordrecht. j

Onder de zeevoogden N. Schuurmans en Wolfert Hermanfz, 1603. in April binnen,

f Amfterdam. ^
volladen meejl met Peper ,_met eenige Na-

gelen en Foelie, ook Cubebe.

.- , , - De fwarte Leeuw.°nder_del De groene Leeuw.
eerfie

-j Hoorn.
\Enkhuizen.

Onder H ^ Gelderland. }
,?™,vU S Zeelandia -

r"
voIla<kn met Nooten , Foelie en Nagelen,tweede £'tDuifken . J

&

Onder den zeevoogt Jacoh van Nek, in 't jaar 1603. 1 f Julii binnen.
Amfterdam. ? , , _,

Gouda. \ Seladen met PePer-

Onder den zeevoogt Joris van Spilbergen , in 't jaar 1604. 24 Maart binnen.
Het Schaap. 1

't Lam. .

De Eendragt. > volladen.

De Maagt van Enkhuizen.
j

De Jager. J

In 't jaar 1Ö04. den 30 Auguftus.
Naflau. -j

Erasmus van Rotterdam. { „ . _
De star. ^volladen met Peper, Sec.

Leyden. J

Onder
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Onder den zeevoogt Jacob van Heemskerk, in 'tjaar iöof. binnen.

Mauritius.

Rotterdam.
De Witte Leeuw.
Alkmaar, en nog een Kraak.

Zierikzee.

De Hollandfche Thuin.'

De Gans.

, volladen met Speceiyen , en de Kraak al-

leen wel op 40 tonnen gouds gefchat.

Onder den zeevoogt Steven van der Hagen , in 'tjaar 1606. in Mey binnen.

De Vereenigde Provintien.

Hoorn.
Gelderland.

Gouda.

Onder den zeevoogt Dani'cl van derLecq, 't zelve jaar inOctober binnen.

Amfterdam. }
Zeeland. > volladen met Peper, &c.

^ volladen met Nagelen ,. Sec.

J

Vliflingen.

Onder den zeevoogt Wyhrandvan JVarwyk y in 'tjaar 1607. in November binnen.

Hollandia. T
Dordrecht. > volladen met Peper, &c.
Weft - Vriesland. J

Onder den onderzeevoogt Olivier van deFiver, in 'tjaar 1608. in Mey binnen.

Amfterdam ? volladen .

De Witte Leeuw- S

OxJkxJanWillemfo Verfchoor, hoofd op Bantam, 't zelve jaar in Meybinneq.
De Vereenisde Provintien. < >

De Swarte Leeuw. C volladen.

Medenbiik. ' j
Onder den zeevoogt Cornelis Matelief , 't zelve jaar in September binnen.

Orangie. volladen.

Onder demeevoogt Paulus van Caardeni in 't jaariöop. den7den Augufti binnen.

Bantam.
Terveer.

Erasmus.

t volladen met Speceryen , Damaften,
f &c.

7/

161 o. in 't voorjaar binnen.

Banda. geladen met Speceryen.

De verdere my onbekent doch ten minften $ of 4.

In 't jaar ióii. den ipden Maart binnen.

Hoorn.
^

De Geünieerde Provintien. 1 Volladen met Peper, Zyde, Diamanten,
Rotterdam. f Indigo, Cattoene Gaaren, &c.
Ceylon. j

In 't jaar 1 611. in 't laatft binnen.

De Roode Leeuw met Pylen. volladen.

In de jaaren i6iz. en 1613.

De naatnen der ingevallene Schepen zyn my onbekent,

doch ten minften 8 of p geweeft.

Deze 77 fchepen ,
yder maar op een tonne gouds gegift,

bedragen dus na giffing -

En de Kraak alleen wiert gefchat op fc

7700000- o- •
4000000- 0-0

Doch ik gifle , dat'er nog wel 1 2. of 1 3 , welker naamen ik niet

kenner, t'hufs gekomen zyn , die ten minften nog wel 15 of 14
tonnen gouds inkoop mede gebragt hebben , dus -

1 1700000 .0- o

- 1400000- 0- .0'

Dat te zamen hondert een en dertig tonnen gouds op zyn
minft gerekent uitmaakt.

23100000- O-o

Spe-
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Specificatie van alle de Retouren , die zedert den Jaa:

o&royeerde Ooftindifche Compagnie gezonden, en

Schepen.

In 't jaar i 6 i

3

Terveer,

De Swarte Leeuw-

vertrokken

De Heer Pieter Botb', Oppergebie

der van Indien, in 'tjaar i6if.

't Hart. vertrokken

De Provintien.

Gelderland.

Banda.

Delft.

In 't Jaar. 1 6 1 6.
,

De Groene Leeuw, vertrokken

Rotterdam.
Mauritius.

De Dolphyn,
De fwarte Beer van de kuft.

In 't Jaar 16*17.

't Hart. ' vertrokken

Amfterdam.
Nieuw Zeeland.

Weft- Vriesland.

In 't jaar 1 6 1 8.

De OrangieboomV vertrokken

't Poftpaart.

De Eendragt.

Walcheren.
Enkhuizen.

't Wapen van Zeeland.

De Eenhoorn.

De Fortuyn.

In 't Jaar 1 61 p.

De Witte Beer. vertrokken

Tholen.

Zierikzee.

Mauritius.

Delft

De Gouvtrneur Generaal Laurens

Reaal) in 'tJaar 162.0.
De Eenhoorn.
De Goude Leeuw.
De Swarte Beer.

Weft - Vriesland.

Dordrecht.

Jaaren. Maanden.

161 3. 30 Dec.
30 dito.

1614. i70c"fcob.

6 Nov.
6" dito.

50 dito.

'

n Dec.

110369-18- 6
ioifii- 3-
148617- 4- il

21 160- f- 10161 f. ziO&ob.
1 6

1

6 • 1 Januari!-

ifdito. 231099- o-

3 1 Maart.

De Orangieboom.

1ƒ April.

i6i6.i2 0£):ob.

1 3 Dec.

1 3 dito.

1617. 31 Maart

1617. 2 Nov.
6 dito.

17 Dec.

17 dito.

17 dito.

3 1 dito.

3 1 dito.

161 8. 11 Maart.

1618. 2fJunii.

2f Julii.

2fdito.

1 2 Nov.

i6ip. 11 Januari

i6ip. öAugufti
70£tob

1 f dito.

1 621. 28 Januari

28 dito.

88907' 2-12

Amfterdam.

268963-18- 4

360ƒop- 6- 3

l 1

1

341166:- 8- 7

'207497- 16-10

- . -

235-346- 1-
3

145786-15-- 3

30000P- 16- 11

$

681142-13- I

604PO-16- o

24P883
310373-18- 6

8771 1- 2-iy

123666-18- 6'

218085-- 18- 14
429864- 0-3

124986-
(;

243774- k

k

143970-
157705--

-l M
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13. uit Indien naar Nederland aan de Generaale Ge-
aaren , hier uitgedrukt , binnen gekomen zyn.

2:eland.

sa- f- 12

Delft.

117180- II -10

Ü48-16-14

p^b- o- o

3P786-17- 8

Rotterdam.

2jp8a- 6-12

Hoorn»

IP2448-12- p

136414- p- 3

f6f2Ö- 2*10

87)0-16- 7

16

en.

/ai

f- 2- I

ie Goede-
ït.Michiel

Enkhuizen.

487155- 4-0

140348- 3- 1

Summarium.

4?3f2Ö- 4- o

f11672- 4- p

f66063 -17- 14

f73107- 4- o

461PP7-16- p

1412- if- iï

ipfpi3- <S- <5

370pf-i3-n

1074046-17- o

I.DEEI.
E e

I Pi3i36-if-if
Sche-



n8 OUD en NIEUW OOST-INDIEN,
Schepen.

In 't Jaar 1621.
De Witte Beer.

De Vrede.

Walcheren.
Mauritius.

't Wapen van Hoorn.
Leyden.

In 't Jaatf 1 7 2 Z.

't Wapen van Enkhuizen.

Medenblik van de kuit.

Hollandia.

Middelburg.
Gouda.
Weft- Vriesland.,

Schoonhoven. .
'

De Orangieboorar.

Den Gouverneur Generaal Jan
Pieterfz Coen, in 't jaar 1625.

De Leeuwinne.
Naarden.
Dordrecht.'

Mauritius.

Walcheren.
Delftshaven.

Alkmaar.
Goude Leeuw.

In 't Jaar 1 624.
Schiedam van de Kult.

De Haaze.
Leyden.
Tholen.

't Wapen van Delft.

Heusden van Suratte.

In 't Jaar 1625-.

Schoonhoven van Choromandel.
Hollandia.

Gouda.

Middelburg.

Onder denZeevoogtG^vz Huygen
Schapenham , in 't jaar 1626.

Dordrecht van Suratte.

Weefp.
Leeuwinne van Choromandel.
't Wapen van Hoorn.
'sLands Eendragt.

'sLands Amilerdam.

'sLands Delft.

Rotterdam.

.Delftshaven,

's Lands*Davicr van Choromandel

Jaaren. Maanden

1620. 11 Mey.

51 Julii.

26 O&ob.
1621. 7Januarii

7 dito.

8 April.

o Julii.

20 Mey.
16 Nov.
16 dito.

1622. 21 Januarii

21 dito.

30 Maart.

20 dito.

6 Septem
10 dito.

21 Nov.
1623. 1 Febr.

1 dito.

I dito.

I dito.

24 dito.

20 April.

1624. 3 Januarii

30 dito.

8 Januarii

24 Augufti

1625". 27Januarii

1626

23 April,

23 dito.

25- Mey.
25- Oclober
25- dito.

2 Febr.

2 dito.

2 dito.

2 dito.

8 Maart.

Amfterdam.

83308-13- 8

95-238- f- 4

278968- 6-13

315-137- 6-13

3 1 6066 -
1 3 - 1

1

275-887-14- 3

15-1233*10- o

77265-3 - 1- 4

1 066ƒ9 - 2 - 2

6i7n-i7- x

21 1770- 3-I4
26384I - 12- 10

23499- 3-8
2435-88- o- 8

S7P-S- P-M

199064- 10-

264604-19- j
25-3027- 6- 7

4615*44-16- I

203729- 1- f
15-95-01-14- 7

B

743188- 2-14

645*024- !ƒ- II

268324-

283046-

I

u

Ij»

123942- III-

364812- 13-13

716696- Ijr-14

_

186075"- 14- 6

15-68S4-13- o

1167735-- 19- 3

ï
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Zeeland.

ii 121- 7- 8

Delft. Rotterdam.

67W3- p- 8

jjcöo- 6-6
12P606-13- o

o< 10-18-14

i6<'63- T7" !1

I3f8fp- 8-10

22285-2- o- 8

Höora. 1 Enkhuizen.

203257-12-13

ipP33° p-12

- 203421 - 18 - 6
112224-15-- .8

130100-12- p
228100- 0-0

135-043- o- 10

-J i28ifo- o- 4

E é 2

Summariym,

10P4030- 1 - p

177079*' 4 -ir

245^84* ƒ- o

i3oipop- p-13

8p443- f- p

83283/- 10- 13

P83460-13- p

1526018-18- 15*

Onder
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Schepen.

OUD en NIEUW OOST-INDIEN,
Jaaren. Maanden.

Onder Jan Wilkmfz Verfcboor ,

Onderzeevoogt , in 't jaar

1627.
Leyden.
Tholen.

't Wapen van Enkhuizen.

Schiedam.

Goudc Leeuw van Suratte.

Walcheren.
's Lands Orangie.

Onder den Gouverneur Generaal

Pieter de Carpenner , in 't jaar

1628.
Fredrik Hendrik.

Groot Hollandia.

't Wapen van Delft.

's Lands Hollandia.

GaljafTe.

Dordrecht van Suratte.

Vianen.

In 't Jaar 1 62,9.

Prins Wilhem.
NaiTouw.
Vliffingen.

Terveere.

1626.

1628.

Delftshaven.

Leeuwinne.

Grootenbroek.

Onder Pieter van den Broek , Di-
recteur van Suratte , in 't jaar

1630.
Utrecht.

Hollandia.

Leyden.
Dordrecht.

Fredrik Hendrik.

't Zeepaard.

't Wapen van Delft.

't Wapen van Rotterdam.
De Galjas.

Onder dntony van Diemen,Ox&\m\x

Raad , in 't jaar 1 6 3 1

.

Deventer.

Egmont. " 1 "
J

Waflènaar.
De Leeuwinne.
Delftshaven.

Middelburg.

Leeuwaarden.

12 Dec.
12 dito.

12 dito.

12 dito.

2ƒ dito.

6 Nov
6 dito.

6 dito.

6 dito.

6 dito.

20 Dec.

13 Januari

3 Nov.

3 dito.

3 dito.

17 dito.

i62p. 18 Maart.

15- Dec.
15- dito.

if dito.

1 f dito.

15* dito.

if dito.

Amfterdam.

2P40P3- o- f
IP737-

i77°3f-

433038-

3"

-| 904166-19- j-i

-TT171173-1^
- 28869

418676-18- 3

380pf2- 12-13
32796I- 2-12

25*9802 - f - 9
232676- 8-7

171 386- 13- 4!

663865-- 7-4

lö 30'.

348027- 2-10
2.99933- 5"-H
2-7779T' l0 ~

4
1

271031- 6-u 1

,.1195787 - f- 7

1 f Febr.

iy dito.

if dito.

15- dito.

if dito.

205*970 -16- 9
279041- 2- 2

25-9221-14- 3

92295-- 16- 10

111 046 -
1 3 -

1

4

15* dito.

if dito. E : : :

P47f7<5"
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\eeland. |
Delft. Rotterdam. Hoorn. Enkhuizen.

icbp-ii-ij

,3135- 4-11

337771 " 7-14

fc*- f- 1

8862a- 5-4

Sumrnariurn.

233322- ij-i*

65-34?- 14- 3

121606-14-12

17480PP- 6-14

1070367- 3-15

RL- 16- 3

373482- 7- 3

2p84op-ip-iy

8s8o-io- 13

pino-if- 8

f20fp-i3- 8
1132263- - 9

2f4I2If- 4- 4

26P2I2- 2- P

E e 3

Iƒ06668- 16-12
Onder



ui OUD en NIEUW OOST-INDIEN,
Schepen.

Onder Dirk van der Lee, Secretaris

der Hooge Regering , in 't jaar

1651.
NafTau.

Nimegen.
Wezel.

Fredrik Hendrik.

De Galias.

's Gravenhage van Surattc.

Terveer.

Jaaren. Maanden.

1632. ijanuarii

1 dito.

I dito.

I dito.

1 dito.

31 dito.

Onder den Gouverneur Generaal

van Indien, Jacob Specx , in

't jaar 1633.
Prins Wilhem.
Hollandia.

Amelia.

't Wapen van Rotterdam.

Nieuw Hoorn.
Zutphen.
Amboina van Suratte.

Onder Philip Lucasz, Extraordinair

Raad, en Landvoogt van Am-
boina, in 'tjaar 1634.

Wezel.
Naflauw.
Middelburg.

Nieuw Amfterdam uit Suratte.

Vlifiïngen.

't Wapen van Holland uit Perfiën.

Leeuwaarden.

Onder Pieter Vlak, in 't jaar

1635-.
Prins Wilhem.
Zutphen.

Nieuw Zeeland.

Banda uit Suratte.

Egmont.

Den Bofch.

Onder den Gouverneur Generaal

van Indien, Henrik Bremoer ,

in 't Jaar 1 6 3 6.

Nieuw Amfterdam.

Wezel.
Hollandia.

Naflau.

Amboina.

Fredrik Hendrik uit Suratte.

Maaftrigt.

Nieuw Hoorn.

4 Dec.

4 dito.

4 dito.

14 dito.

1633. I7januarii

zo Dec.
zo dito.

zo dito.

31 dito.

31 dito.

;i dito.

30 Dec.

30 dito.

30 dito.

30 dito.

30 dito.

30 dito.

196847- 18- 10

2130^6- 19- ïf

H7W 8- 2

- -
"1

Amfterdam.
I

667442 - 6-11

;

5-61390- 10-7

295-405-- 17- 11

198880- 0-14

21035-2- 3.

477790- 13'

1

14

378f77-»4-"f
267379- 1-14

3105-68-14- 8

2927f8- f- 7
272893- 14- 6

688078- 3- o
190097-13- 9

31 Dec. 1
f9826- 7- 6

31 dito. ' 110975*- z- II

31 dito. 183937- 10-6
31 dito. 15-4234- ?" ?

1636. 9 Febr. 385-414- r-

1 1 Januarii. • > «

1635-. 31 Dec. . . _ -

31 dito. -. • *

1 182428- !ƒ- 8

9f65-25-- 11- ƒ

1443827- 16 -.6

1094387- 8-10

25-2739-

5-47960-1.

f
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Zeeland. Delft, Rotterdam.

m r

50700- 3-11

j/pof-ij-io

•%8p-if- 9

V77T' o- T

IP4J9P-Ï3" 8

104433-14- 4

' - • •

Hoorn,

70139- i- <5

iö5oö3-ïf- 8

136413-10-11

Nïpio-17-10

Enkhuizen. Summariutn.

10PP77Z- 3" 4

140 IP3-. -8- 7

13185*4-18-14

i8öi4op« j' 4

IP47109-1P- 4

zofoo35- 10m ƒ

ï8p4349- 8- 7
Sche«



224

Schepen.

Onder Huis Putmam, Landvoogt

vanTayouan, in 't jaar 1657.

Banda.

Zutphen.

Prins Wilhem.
Zwol.

Nieuw Zeeland.

Amelia van Suratté.

Leeuwaarden.
Enkhuizen.

OUD en NIEUW OOST-INDIEN,
Jaaren. Maanden.

29 Dec.

29 dito.

29 dito.

1637. iójanuarii.

1636. 29 Dec.
i<5 37. iöjanuarii."

1636. 29 Dec.

1637. iojanuarii

34f33f- f' 11

412127- 4- 1

3155-14- 9- 3

476861-11- 9

Amfterdam.

"ƒ57838- 11- S»

irro34-i .

•f66831- 16-

Onder ^flw Gjjwr , Extraordinair

Raad , en Landvoogt van

Amboina, in 'tjaar 1638.

Wezel.
Haarlem.
Nafl'au.

Amfterdam.

Middelburg.

't Hof van Holland.

Hollandia.

Onder Reinier Deutccom-, Land-

voogt van Amboina, in 't jaar

10*39.

Zutphen.

Amboina.
Zwol.
Akkerfloot.

Fredrik Hendrik.
De Noord ftarre.

Nieuw Zeeland.

Maaftrigt.

Onder Nicolaas Koekebakker
, Ja-

panfeh Opperhooft , ia 'tjaar

1640.
Amfterdam.
Harderwyk.
Maria de Medicis.

Wezel.
Petten.

HenrietteXouwifë.
Naflauw.

Breda.

Nieuw Enkhuizen.
's Hartogeubofch over Ceylon.

10 Dec. 323019- 5-

10 dito. 25445-0-11- 9
10 dito. 206136- 14- 11

Ö38. 4Januarii.

10 Dec.

268266- 9- 6

637.
-

10 dito.
-

10 dito.
-

23 Dec.

31 dito.

1639. 1 £Januari'

13 dito.

1638. 23 Dec.

23 dito.

1639. ijjanuarii

1638. 31 Dec.

105-1973- 0_I°

637483-18- 9
493332- 2-12
264986- If- o
117929- 18- 9

15-13752-14-14

1639. 18 Dec.

18 dito.

1640. SJanuariiJ 347977
8 dito.

j 302174

31 dito. 8*c>37

3465-98- 10- 14
206147- P-*4

P-14
2- 1

12- 12

1639. 18 Dec.

1640. 31 Januarii.

8 dito.

1639. 18 Dec.

n84°3j- J- 7

65-5-126- 13

208783- I

285-659- «

394116-

K

1745-18- É

•



of NEDERLANDS MOGENTHEID aldaar. 22J

.eeland. Delft.

ii 57- 6- 14

7430-10- o

Rotterdam. • Hoorn

168440-11- 7,

4J49- 6-10

178926- p-13

- 416130-11-10

^744-18-10

Eiikhuizen.

269738- f- 7
1237J-6- 6-12

436684-10- Si

Deei.

zzjfS>9" 18-H

Ff

Summarium.

2673200-10- 10

1670070 -12- 7

3079414-13» 2

325-340- 8- 4

284240)*- i- 9
Sche-



2i6 OUD en NIEUW OOST-INDIEN,
Schepen.

Onder den Directeur Barent Pie

terfz, in 'tjaar 1641.

Banda.

Zutphcn.
Salamander.

Nieuw Haarjem.

Heemlteede.

; .

Frcdrik Hendrik.

Middelburg.

Leeuwaarden.
Maaftrigt.

Berkhout.

Jaaren. Maanden.

50 Nov.
30 dito.

30 diro.

1641. 8Januarii

31 dito.

164.0. 30 Nov.
30 dito.

30 dito.

1641. 8Januarii.

8 dito.

i

Onder de Heer Frwfois Carbn , Ja-

panfeh Opperhboft , in 't jaar

1641.
De Vogel Struis.

De Olifant.

De WaMfch.
De Snoek.

Nieuw Amfterdani.

Wezel.

Nieuw Zeeland.

De Vereenigde Provintien.

Breda-.

Onder den Commandeur Carel

Hartfing , in 't jaar 1 6 z p.

De Tyger.
De Vrede.

Zutphen.
NaiTauw.

Middelburg.

Henriette JLouila.

's Hertogenbofcb.

Welt- Vriesland.

Nieuw Enkhuizen.
Nieuw Rotterdam.

Onder de Heer Antoni Caan , Ex-
traordinair Raad , in

1644.
De Walvifch.

De Vogel Struis.

De Salmander.

't Hof van Zeeland.

De Provintien. >

Breda.

Leeuwaarden.

t jaar

13 Dec.

13 dito.

13 dito.

13 dito.

13 dito.

13 dito.

12 Dec.
12 dito.

12 dito.

12 dito.

iö43.i4januarii

24 Dec.

24 dito.

1644. fjanuarii.

401184-

41704-
360083 -

357101-

6s>6j8 -

f-
14- 8
16- 7
7-

?

10- 10

Amfterdam.

1605-5-62- 13- 12

625-15-8- o- 6
620646- 7-1 ƒ
?fS77f- f 10

11 5-264 -14- o

247803- 3- o
242615"- 3-6

- 3ö4f7^- 3

221028P-14- ƒ

338488-14- 8

4P301J-- i- 4
2PJ-388- 7-10
218871 - if- 4

25-365-6-17- 8

314045-- ip- 10

147346- 2- 3

1345763-18-10

71/048 -ip- p

f13061- !

J

35-2470- zo
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eeland. Delft. Rotterdam.

$7-13- 6

m- 5- 1 ?

8:'-<5-lp- I

Hoorn, Enkhuizen. I Summariurn.

15-2701- 9- 7

2fp07I-Il- 3

H|A- 8-I5*

985-71 -17- I

2.96191- 4-1

2495*87 - ö» 10

I c o

409570- 16- 4

474009-13- o

330927-12- 15-

F f 2

2906116- 17- 11

1485-191-14- $

241073- 1-13

2f7747- 8-14

3227882- f- f

1070666-10- f
Onder



.28 OUD en NIEUW OOST-INDIEN,
Schepen.

Onder de Heer Paulus Crook , Di
rectcur van Suratte , in 'tjaar

ió 4 jr.

De Olifant.

Malacca.

Nieuw Haarlem.

Banda.

De Poft d'Advifo.

Orangie.

Nieuw Zeeland.

Nieuw Delft.

Jaaren. Maanden

24 Dec.

24 dito.

24 dito.

24 dito.

1647. 12. Julii.

: l

Onder Maximiliaan la Malr , in

't jaar 1646.
De Tyger.
De Walvifch. *

De Vrede.

Zutphen.

't Hof van Zeeland.

Henriette Louifa.

Nieuw Rotterdam.
Weit- Vriesland.

Nieuw Enkhuizen.

Onderjeïemias van /7/e/,Raad Ex 1

traordi nair , en Landvoogt van
Malacca, in 't jaar 1647.

De Vogel Struis.

Malacca.

De Salmander.

De Olifant-

Nieuw Haarlem.

De Provintien.
Zeeland.

Schiedam.
Breda.

Leeuwaarden.

Onder Cornclh Wolkbranè'Gelyrzfz,
in 't Jaar 1648.

De Walvifch.
Zutphen.

De Tyger.
De Vrede.

De Koning van Polen.

Orangie.

Henriette Louifa.

Noord Monlter.

Delft.

Rotterdam.
Weit - Vriesland. .

Enkhuizen.

18 Dec.
18 dito.

18 dito.

18 dito.

Amfterdam.

3373S6-13- 4
361723-14- 3

633403- 0-12',

2p8pif- 8- v
40680- 3-0

1672108-19- $",

3^i6f7- \

348219- t-ij-

343i2f-ip-. p
24284P - I o -

1

3

168473- ip-

22 Dec. 27437T- r- 3

22 dito. 242090 - y- 7
22 dito. 211434- 4- 1

22 dito. 20P4P6- ip- 11

22 dito. 183017-17- 2

1 102668- II - 6

" 4<58ppf-
133820-

11 20414- 11- S

4Januarii

4 dito.

4 dito.

4 dito.

4 dito.

27/362-
J 774Pf'
IP72I4-

W779-
22130-

n-if
16- 14
o- f
18-

4- 8

8o3p82- 11 - 11

218334-

H7472
-'

108812
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Leeland. . Delft. Rotterdam. Hoorn* j Enkhuizen. Summarium,

77 '3P- f" 6
37205*8- 3-0

öm6- o- 10

3075-69-19- ƒ

1488-10-14
18f699

- 17- 12

2,8992f - 14- 14

39-13-u
- - 239619 *x8- 10

20?8$6- 7- 3

173704-12- 9

166022- if-15

Ffj

22663©- 3 - 1 f

...

*
1

2921806- 7- it

146324-18- 6

146919- 1- '8

2f296IO-IO- ï

.

2IfI032-II- I

2073630- 8-8
Sche-



130

Schepen.-

Onder Simon Pieierfz ,

1649.
Milacca.

Princes Rojaal.

Olifant.

De Vogel Struis.

De Dromedaris.

De Proviutien.

't Hof van Zeeland.

Schiedam.

Zeelandia.
v. •

OUD en NIEUW OOST-INDIEN,
Amfterdam.

in 't jaar

jfjaaren. Maanden

20 Januarii

2.0 dito.

20 dito.

20 dito.

20 dito.

20 dito.

Onder Arent Barentfz Muykens^D'i-

recteur van Suratte , in 'tjaar

16 ƒ o.

Diamant.

Zutphen.

De Salamander.

De Lafldrager.

Orangie.

Henriette Louifa.

Rotterdam.
Breda.

Leeuwaarden.

Onder den Gouverneur Generaal

van Indien , Cornelis van der Lyn
,

in 't jaar 1 6 f 1.

DeWalvifch,deHeer^;'»tfK/Z&a/£#.

De Princes Rojaal.

De Olifant.

IVlalacca.

De Reyger.

'tHofvanZeelaijd.
De Provintien.

Nieuw Zeelandia.

Delft.

Welt - Vriesland , zyn M<.'

Nieuw Enkhuizen.

11 Januarii.

11 dito.

11 dito.

11 dito.

II dito.

313211-
287018-

2f4242-
28180$--

78274-

10- 2

10- 14
6- 3

r- 3

16- 14

;,

l6fi

l6p.

31 Dec.

31 dito.

31 dito.

31 dito.

22Januarii

11 Dec.
11 dito.

322860-
i8zpöo-
206123-
162246 -

18-13
P-u

7- 11

16- 14

1214572- 9- 4

-
'

874191-13- 1

281646- i<T

278623 - 6

-

2;8p8i-
284176-

2f6o74
-

2

ƒ

I 272-

203443

13- 6
14-
17- 12

lp- 11

1- 8

Onder Jan van Teylingen , Opper-
koopman , in 't jaar i6f2.

De Diamant.
De Vogel Struis.

De Vrede.

De Salamander.

De Laftdragcr.

De Koning David.

De Prins Wilhem.
Orangie.

Henriette Louifa.

Rotterdam.

Breda. i

11 dito.

1 1 dito.

16f 1. 22Januarii

22 dito.

3 f4744-
287628

| 23727-3 -

2piIÖ0-
200622 -

1

I

f6746-

3- 4
12- o

14-0
7- 4
6- 2

16- o

221323-nj

i2f3P49- 6-10

2.669] 3
- 'S

!

_

1

•

iy28ij7-i8-io
305780- *

3274P9- j

4

9
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.eland. j Delft, Rotterdam. Hoorn. Enkhuizen. Siunmarium.

o- 3- 2.

10*77-»- *<

n- 0-7

p^-iö- f

2335-04- ip-ij-

)8-iy- 8

312406- ï- f

2fïf74- 2-" 10

25-7132- 6-8

267612- 11- 3
« O <a » e, «

2I0If2-I7- 7

246007-18- O

225*060- 8- 8

IP4810-15*- 8

18PP02-14- 7

2243106- S" 4

IP464I7- p- 8

26ppppi - I - 13

2813437-13-13
Onder



OUD en NIEUW OOST-INDIEN,
j Amfterdam.

231

Schepen. Jaaren. Maanden

Onder de Heer Gerard Demmer^Or-'

dinair Raad, in 't jaar i6f].

De Perel.

Princes Rqjaal.

Malacca.

De Olifant.

De Walvifch.

't Hof van Zeeland.

De Provintien.

Enkhuizen.

Onder den Landdroft Pieter Kemp ,

in 't jaar 16 f 3.

De Phenix.

De Salmander.

De Koning David.

Prins Willem.
Orangie.

De Leeuwinne.

Nieuw Rotterdam.

De Avondltar.

Onder Huybert de L'areffê , Opper-

koopman, in 'tjaar 16 7*4.

Muiden.
.Weefp.

Ter Schelling.

De Vergulde Draak.

Onder de Heer Ryklof van Goens
,

in 't jaar 1 6 f f

.

De Perel.

De Princes Rojaal.

De Dolfyn.

De Gideon.

De Jonge Prins te Paard

,

een gehuurd Schip.

De Koning van Polen.

Tertholen.

Henriette Louifa.

Dordrecht.

Breda...

Onder de Heer Ga/par van dm Bo-

gaarde , Extraordinair Raad,
in 't jaar 1 6 f 6.

De Provintie van Zeeland,

't Hof van Zeeland.

Malacca.

De Walvifch.

De Olifant.

Orangie.

Enkhuizen.

De Phenix.

Nieuw Rotterdam.
De Gekroonde Leeuw.

' 7N0V.
7 dito.

7 dito.

7 dito.

2zjanuarii

zz dito.

2z dito.

zz dito.

1 April.

1 dito.

1 dito.

1 dito.

1 <3ito-.

'

1 dito.

4Z6929-17- 3

37ifp8- 10- 11

373fzo- 0-13
403099- ƒ- 8

Z7J-708 - 1 1 - 4
i8fo86f- f- 7,

3343<Sz-

444703-

z8zf48

zppf8p

141843-

14- 7
iz- f

7Z3P81 12- II

305-120-

2fpp3Z-

ipo3Zf- i-ij-

4ZI4I7-
i8zf4f

-

Z414P7-
Z74114-
86166-

13

H
2

7

24

H
Dec.
dito.

H dito.

H dito.

24

dito.

dito.

dito.

!

?" f
ZZZ836- ,3

317P38-11
493f78-i3-if
z3j-88o- 14- p

izo8y4o- o- 1

ifzfiSp- 7- 4

z4o5zjt •

149476-

Z74f86-

v

1 14

13

26398*

216999

-i- 1

"
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leeland. Delft; • I Rotterdam.

Brfj-18- 3

•6f9" 4-»3
1 33*78- f- 10

2JI02p- 6-13

p- 7- r

Hoorn.

1 17080- 14-4

5488-14-11

Mi- 6-12

288282- 8-12

Enkhuizen.

344878-12- 10

iooj"87*io- 7

Summariura,

2574809- 16-4

1770429- 4- 3

37P034-IP-11

1 f1041 -18- o
- 3ifp8f-.i8- if

3of6oi- o- p

238714- 11- f

3 E E t. Gg

24671 12- 4- 1

2711P14- 2-4
Sche-
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Schepen.

OUD en NIEUW OOST-INDIEN,
Jaaren. Maanden

Onder den E. 72y>Cr^,Equipagie-

Meefter, in 't jaar 1657.
Prins Willem.

Henriette Louila.

De Avond itar.

't Wapen van Amfterdam.

't Wapen van Holland.

Amersfoort.

Aarnhem.

Dordrecht.

't Slor Honingen.

Weft - Vriesland. •

Onder de Heer Joan Cunaus, Ordi-

nair Raad, in 't jaar 165-8.

De Peerel.

Malacca.

Princes Rojaal.

De Ulifl'es.

Orangie.

't Hof van Zeeland.

Hecior.

Achilles.

Enkhuizen.

De Gekroonde Leeuw.

Onder den E: Ifaac Koedyk , in

't jaar 165-9.

Amersfoort.

't Wapen van Amfterdam.

Naarden.

Erasmus.

De Provintien.

'tJagt VlhTmgen.

De Phenix.

Zierikz.ee.

De Walvifch.

De Olifant.

Onder de.Heer.P/>^r Sterthemius ,

Directeur van Bengale , in

't Jaar 1660.
't Wapen van Holland.

Pjinces Rojaal.

De Peerel.

De Vogelzang.

Hilverfum.

Prins Willem,

't Zeepaard.

Dordrecht.

't Slot van Honingen.
Weft -Vriesland.

Aarnhem.

hf

Amfterdam.

2.74060 -13-12.

140722. - o - 6

2.20129- 19- 6

767178- 0-0
ifiuoo-13- 8

301710-

1

306980 -

211979-1
I

407049 - 9-12
ir8i97-i3- f
302194- f-if

1141P9- 6- 11

282461-18- 6

233oif- 4-14
80766- 3- 3

f4669- 16-15*

696374-11- 2

370316- II r f
308207- Ij*- 14
91409- f- 14
27778-II- f

65-1923- 3- 6

348790-

Hf477

'

232134-
11785-4-

1494086 - 1 f
493167-f

j

1985-02-
1"

1
)
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leeland.

}j]?8o- 7- 11

Delft. Rotterdam.

KJ6721-18- 6

)- 57-13- 1

323848- 4- 4

Hoorn. Enkhuizen. I Summariiim,

100414- s- f

146872- 9- 7

4#88- 8- 11

pifsi>- 6-0

202700- 7-12

IQIP40- s>- 9
$6ifi6- 12-12

142837- 1- ƒ

221080- 9- ie

2137Ö2- 3-10

247710- 10-13

25433 f -i3- o

Ggz

4Ööry8- 3- 3

3023857- 2- p

22If7I-II- 2

276*426 - 16 - 8

3003274- 14-

o

1782782- if- 14

3ipf3i8-ïi- 7

Onder



2 $6 OUD en NIEUW OOST-INDIEN,
Schepen.

Onder den E. Andrtes Frifius,Secre-

taris der Hooge Regering , in

't jaar i 6 6 i

.

't Wapen van Amfterdam.

Amersfoort.

Malacca.

Venenburg.

't Kalf.

't Hof van Zeeland.

Orangie.

Mars.

De Nagelboom.

Onder d'Heer ArnoU de Vlaming

van OittshoomyR.aa.d Ordinair,

in 't jaar 1662.
't Wapen van Holland.

Marzeveen.

Aarnhem.
De Anjelier.

De Ojevaar.

De Prins Wilhem.
De Princes Rojaal.

De Phenix.

De Gekroonde Leeuw.

Onder den E. Herman Klenk van

Odejfe , Advocaat Fiscaal van
Indien, in 't jaar 1663.

't Wapen van Amfterdam.
Amersfoort.

De Peerel.

De Waflende Maan.
Nieupoort.

't Roode Hart.

Walcheren.
't Hof van Zeeland.

't Slot van Honingen.
De Jonge Prins.

Onder d'E. Heer Dirk Janfz Steur
^

Raad Ordinair, in 't jaar 1664.
Orangie.

't Zeepaard.

Achilles.
I

Marzeveen.

Kennemerland.
Rynland.

't Huis te Swieten.

De Beurs van Amfterdam.
Loosduinen.

't Advysjagt de Meyboom , van
Ceylon.

Dordrecht.

De Nagelboom.

Jaaren. Maanden

17 Dec.

23 Dec.

:6 Dec.

21 Dec.

3H7*8- 14- 8

W979- i r -i4
291879- 6-lf
149818- f"
68nr- 11- y

-

- -

23januarii.

Amfterdam.

1189941-13- 10]

- 278431 -
<j

"I
183223- •

pofóf-n- 9
$-01843-13-14
475-05-9-11- 1

83318- 10- ƒ
143203- 1- 2

486707 - I 3 - 6;

448fl8- 7" O;

4290 1 2 - I - 3

221879-13- 3

92768- 19- II

81761- I - IQ

1723990- y-

•

1760642-16- 1

-

371244-
3f6lfl-
248213 -

2-

6-
18-

12

1

12

64899 -

74°4f-
2300-

8-
8-
0-
0-

r

2

*
— — -

- -

1371413- 4- 3
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Zeeland. Delft.

,t.'f4-I2- 4

Rotterdam. Hoorn.

- 1(59187-10- o

W58- 9- 3

571968- 6- 3

ïtr*

Enkhuizen.

213005-16- 6

f3- 4- 11

333979-10- 7

>;467-ij--i4

iffioö- 6-
f

400718- 11- 13

-l

439431-12- °

222837- 10- 11

Gg 3

Summarium.

2133790-12- 4

335-4428-15- ƒ

3324894-3 - o

25-28824-17- i'

Sche-



2^8 OUD en NIEUW OOST-INDIEN,
Schepen.

Onder' den E: Pieter de Bitter ,

Commandeur, in 't jaar i66f.

De Phenix.

De Nootenboom.
De Ryzende Zon.

Brederode.

't Wapen van Hoorn.

Amiïelland.

De Coge.
Nieuwenhove.

Walcheren.
Dietnermeer.

De üjevaar.

't Slot van Honingen.

De Jonge Prins.

Jaaren. Maanden-

Onder den E: Jacob Caww , Com-
mandeur, in 't jaar 1666.

De WafTende Maan.
De Vogelenzang.
Venenburg,vanBengale,enCeylon

.

Buyenskerk.

't Kalf, vanBengale, enCeylon.

Meerman.
Elburg.

Onder den E: Heerjohan vanDam,
Raad Extraordinair , enLand-
voogt van Amboina , in

't jaar 1667.

Zuidpolsbroek.

't Wapen van Amfterdam.
Amersfoort.

Efperance.

Sparcndam,van Bengale,enCeylon.

Nieuw Middelburg.

Walcheren.
Opperdoes,van Bengale,enCeylon.

Hazenberg.
De Eendragt.

't Kafteel van Medenblik.
Cecilia, vanBengale, enCeylon.

297326- 1 - 12

293688- 4-if
288400- if- 7
^96773- o-

n

300464- 13-13
28278$-- 13- 3

67972-16- 6

772J-1-14-13

138867- 7- 9
118033- I- 4
388946- 0-2

37^47- y- o

367680 - 8-14
381119-18-

3

116032- 9- 8

I 212664- l " ö

Amiterdam.

1904663-10-
346964- 13
272087-
300246- 4

* - •»

645-846- 8-if

j

1 10760- 8

20635*3 -11

I4H344- i-ïf

T '

" '1

3275-01-

3*3373" :

126919-

'* • *
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beland. Delft. Rotterdam.

t$j>7-i7-i3

Hoorn.

714» 0-1$
88721- 1- f

386122-12- 2

Enkhuizen.

438407-

ï

r • 3

Summarium.

?- 7- 9
iPJWio-if

72458- 180 7

1648491-1?- z

2.66f4f -!Ï2-Ï3

125265* 17- o
262j"6j>*l6- 4

1124180- p- 8

jnpooo- 7-8
Ónder



2 2J.0

Schepen.

Onder Jan van der Laan , Sergeant

Majoor opCcylon, in 't jaar

'1668.

't Wapen van Hoorn.

Alphon.

De Hollandze Thuin.-

Kattenburg.

De Vryheid.

Amerongen

OUD en- NIEUW OOST-INDIEN,

De Waflènde Maan.

Vlaardingen.

Loosduinen.

van Ceylon

't Wapen van Middelburg.

Oudshoorn.

De Tygcr,

Dordrecht.

De Spreeuw.

De Jonge Prins.

Conitantia.

Jaaren. Maanden

oaob.
dito.

Dec.
dito.

dito. -

23 dito.

1668. 24Janu9.ru

1667. 6 Dec.
6 dito.

6 dito.

6 dito.

31 dito.

23 dito.

6 dito.

1
f6187

"

13301,--

403209-
zgiióf -

418343 -

1 }•ƒ960-

1317PI-

f2390-
4833f-

Amfterdam.

o-
4"
4-
4"
16-
8-

19-

J 4
f
3

o

q
2

o

9
•'

--
i 80 1499- '-14

207691

I74I7fJ

190997-

Onder den E. Heer Jan Thysz

Payart, Raad Extraordinair,

in 't jaar 1669.

Zuidpolsbroek.

't Huis te Velzen.

't Wapen van der Gouw.
Ooftenburg.

De Handelaar.

't Stigt van Utrecht.

Papenburg.

De Coge.
Muizenburg. "}

Brederode. Cvan Ceylon.

Sparendam. j

1 Dec.
1 dito.

l dito.

r4 dito.

14 dka.

20 dito.

1669 3 1 Januarii

28 dito.

't Wapen van Terveer.

De Ryzende Zon.

Nieuw Middelburg.

Hazenberg. .

't Wapen van Rotterdam.

De Vrye Zee.

Voorzigtigheid.

Batavia.

1668.

1669.

1668.

1 Dec.
1 dito.

20 dito.

31 Dec.

1 Dec.
1 dito.

20 dito.

1 dito.

'02 0-

I -

7"

3

•
5fI2

n
2II398-

16^37-
362274-
209841 - 17
301134-19
97796- 4" 2

242396- if-if
If7f22-I4-II
I79l9f-I4-If
203208- 8- 8

2481008- 6-9

1 f4161- f'

3734^-''
139223-

t
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Mand. Delft. Rotterdam.

78H- ï8<

209043-14- 7

Hoorn.

1755-15-11

170219- 1- o
268129-0- 14

218138-14-131

- 20ff20- 9-7

Enkhuizen.

12702Ö- p- 6

Summarium,

JIffö82-II-I©

c

,

-I 160989-14-1 f
I433H- 18-12

I. De e 1, Hh

.

r
I

3

;

...

:

i

.

.

4026480-18- 4

Sche«



24-1

Schepen.

Onder den E: Heer Mattheus van

den Brouke, Raad Ordinair,

in 't jaar i 670.

De Hollandze Thuin.

Amersfoort.

De Buigt van Leyden.

Ternate.

Damiate.

Tulpenburg.
Osdorp.

Uitdam.
De Beemfter, van Ceylon.

't Wapen van Zierikzee.

't Wapen van Middelburg,

't Wapen van Tergoes.

't Wapen van Vliffingen.

Oudshoorn.

Delftshaven. -
:

De Eendragt.

De Jonge Prins.

't Kafteel van Medenblik.

De Gekroonde Vrede.

OUD en NIEUW
Jaaren. Maanden

18 Nov.
18 dito.

18 dito.

18 dito.

1670. 1 fJanuarii.

1 669. 18 Nov.
18 dito.

18 dito.

18 dito.

1670. 1 fJanuarii

16,60.. 18 Nov..

Onder Ysbrand Godsken .

van Perfiën ,, in

1 6 7 1.

Directeur

't jaar

't Stigt van Utrecht.

't Wapen van der Gouw.
De Vryheid.

Zuidpolsbroek.

Wimmenom.
Zaxenburg.

'cHuis te Velzen. ^
Spanbroek. Cvan Ceylon
Kattenburg. 3
Zoetendaal.

Nieuw Middelburg,

't Wapen van Térveer.

Prins Willem de Derde.

De Vrye Zee.

Dordrecht.

't Wapen van Hoorn,,

De Gerechtigheid.

't Hof vari Breda.

1671. 31 Januarii

31 dito.

; l

OOST-INDIEN,
I

Amilerdam.

388pf7-n- 6!

zófóiz- 3-if
277ö8f - 1 1 - 6
2846P7- 0-0
47ipu-7f- 8
408156- 1 - 4
P2348-13-14
106670- lp- o

24PP16- 4-10
2f4fpp6- O-If

242013
1912.61

WP97
228in-

IJl

"L!B

2444344-

S -'-

- -

- 407^3- J

6- 7
- 269096- ï<

- 2741 fO-I
- - -

3726j-p-

1

......

*8u-MM*
- m

- m- «. «

- - » •

:

t
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',eehnd. Delft. / Rotterdam. Hoorn.

33 7- 17 -2!
213638- 9- 1

312624-10- 3

3CJD-1I- 1

] : :

Enkhuizen. Summarium,

281732- 3- 1

298488-12- 8

22886$-- 8- 8

20739?- 6-8

374168-14- 1

f024149- lf-6i

248480-13- 7
207625"- p- 9
19024$-- 18 -13

H h 2

f186414- ƒ -14

Onder



244 •

Schepen.

Onder hamoudvan Overbeek^ Raad
van Juftitie, in 'tjaar 1672.

Swaanenburg , van Ceylon.

Tidor.

't Wapen van Zierikzee.

't Wapen van der Goes.

'tDolphyntje,.van Ceylon.

Ternate.

Ooftenburg.

De Voorzigtigheid.

Goyland.

Grootenbroek.
Spaarendam, van Ceylon.

Delftshaven.

't Wapen van Rotterdam.

De Gekroonde Vrede,

't Kafteel van Medenblik.

OUD en NIEUW OOST-INDIEN,
Jaaren. Maanden

1672. 2oJanuarii. -

1671. 18 Dec.

18 dito. j-

18 dito. [-

1672. 2oJanuarii.

-

Amfterdam.

-,.

Onder Schipper Abraham Huy-

bertfz , in 't jaar 1673.

't Wapen van Terveer. Febr
Alphen. dito.

De Hoeker de Kokmeeuw , van 1673. P dito.

Ceylon.

Pynaker. p dito.

Europa. p dito.

De Starmeer. p dito.

Paapenburg. p dito.

20 dito.

20 dito.

20 dito.

31 dito.

31 dito.

20 dito.

1671. 18 Dec.

18 dito.

18 dito.

18 dito.

392921- p-
3

366601 - 3 - 2

330fOf-i4 - 2
1 18006- 18- o
133460- 3 - 1 2.1

217057- I-IO

170848-

36r6if.

32y84r -

244J-87-

27142-
i; 7

IffSffO- p-14

Onder Nicolaas de Roy , Ziams Op-
perhooft, in 't jaar 1674.

383636- 4- 1

De Burgt van Leyden. 2 Febr
De Hollandze Thuin. 2 dito.

De Hoeker de Swemmer , van 2 dito.

Ceylon.

Nieuw Middelburg. - 2 dito.

Prins Willem de 'Derde. - 2 dko.

Buuren. 2 dito.

De Beemfler. 2 dito.

Spanbroek. 2 dito.

't Hof van Breda. 2 dito.

332918- 7- I

373944- 10- II

20829- 4-
3

727692- i-if
2f2344-
283226-
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: eeland. Delft.

3459- o- 11

508392-19-n

:z -4-13-11

2^6413-18-1 f

Rotterdam.

373660- 18- 11

Hoorn.

zri777- l7-il

268643- 6-9

Enkhuizen.

3prr7<s "ïö- 7

Summarium.

4023998- 3- 4

213744- 3- 6

f3[7ö-i2- 8

131-167-13-15
- 1 16099 * 6 - 1 1

263014- I- I

I27PfO-If- f

Hh 3

I83H4" P-if

1688316- 7- 11

i836oi^- o- 4
Sche-



x\6 OUD en NIEUW
Jaaren. Maanden• Schepen.

Onder den E. Cornelis Valkenier ,

Koopman en Hooft in Tonkin,
in 't jaar i 6 7 f

.

De Prefldent , van Ceylon.

MacalTer.

't Stigt van Utrecht.

Afia.

't Wapen van Alkmaar.

Den Briel, van Ceylon.

De Hoeker de Quartel,van Ceylon

't Wapen van Zierikzee.

Tidor.

De Vrye Zee.

De Eendragt.

De Jonge Prins.

De Vryheid.

't Wapen vanTergoes,van Ceylon.

Onder den E: Heer Nicolaas Ver-

burg^ Directeur Generaal , in

't jaar 1676".

Ternate.

Sumatra.

Ooftenburg.

De Hoveling.

Ceylon.

De Voorzigtigheid.

De Beemfter , van Ceylon.

1675-,

1574.

7januarii

if Nov.
15- dito.

gojanuarii

30 dito.

7 dito.

7 dito.

if Nov.

if dito.

If dito.

If dito.

if dito.

7januarii.

Hendrik Mauritz.

Couwerven.
De Alexander. .

Sparendam, van Ceylon.

1675-. 17 Nov
17 dito.

17 dito.

17 dito.

't Eiland Mauritius.

Africa.

17 dito.

17 dito.

America.

De Blaauwe Hulk.
17 dito.

17 dito.

Onder den Commandeur Gysbert

DavidStrandwykiVice-pïeüdent

van Schepenen, in 't jaar 1677.

De Burgt van Leyden.

De Holïandze Thuin.

Europa.

Alkmaar.

De Geele Beer.

De Juffrouw Maria.

Roemerswaal, van Ceylon.

Tidor.

Willem Hendrik.

't Wapen van Tergoes,van Ceylon,

Delftshaven,

Hellevoetfluis.

Den Briel.

De Gekroonde Vrede.
De Eendragt.

1676.

17 Nov.
17 dito.

17 dito.

17 dito.

21 Nov.
21 dito.

21 dito.

1677. 26januarii

1676. 21 Nov.
21 dito.

1677. 2öjanuarii.

i6j6. 21 Nov.
21 dito.

21 dito.

21 dito.

OOST-INDIEN,
Amfterdam.

1ÓZQJ1- 15-

-

35-3214- i-

293f28- 13-

366031 -16-

345-644- 3-
3oofpp- 4-
14364- ip-

6

3

4
6

10

f
ï

183635-$-- 14- 7

-

570326- 3- 7
425-P82- ƒ- f
3PP27P- o-ij-

I2f4Pp- 2- 2

iP3o8f- 6-
3

1673^-18- 7
P7Pif- 7- 2

"

2Pf33*- l|

3376pf-

ïPff847- 3- p

417081- 0-0
477331-16- 3

37773*»- «* 1

302Z77-13-
3

66660- f- 4

85736- 1-
3
1726825-- 16- 14

437248-
3IPP72-

i6p83f-
103407-

3PPf4
344°*3
1 12024

-i[l
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:elaod. Delft. Rotterdam. Hoorn. Enkhuizen. Summarium.

jj(.7-ij- o

lm- f- 14

210177- 2_ 8

216086- lp- 12

2$fP73-l6- 7

!0< 3- 2- 4

58 >J-II-I2

28o6/f- 4-6

206847- 6-10

327262- 3- 4

2117^3-18- 4

3075-07- it- 4

2f8z32- 1-8

3f4Pp7-u- 8

21^831- ƒ-13

1135*17- 10- 12

2in6p-i3-if
IP1787-11- p
P4f67-i3- 8

4i276f6-io- 8

Onder



i48 OUD en NIEUW OOST-INDIEN,
Schepen.

Onder den E: HeerConftanfynRanJï,

Raad Ordinair, in 't jaar 1678

Afia.

De Vrye Zee.

De Vryheid.

Nieuw Middelburg,

't Huis te Velden.

Couwerven , van Ceylon.

Kortgene.

Zierikzee.

Poelo - rhun.

De Krygsman.
Bloemendaal.

Jaaren. Maanden.

24 Nov.
24 dito.

24 dito.

24 dito.

28 Dec.

28 dito.

24 Nov.
24 dito.

1678. 14 Febr.

14 dito.

301339- 4-
272708- 4-

3314J-Ó-16-
2f7494- 4-
184177-14-

Amfterdam.

;

i 347176- 3- 8

Onder de Hecrjacob van derïFayen,

Raad van Juftitie,in 'tjaar 1679.

De Snoeper.

Africa.

America.
De Fluit Jonas.

Ceylon, van Ceylon.
De Quartel.

Hcnrik Mauritz.

MacafTer.

Den Briel , van Ceylon.

Zilverftein.

Hellevoetfluis.

De Juffrouw Maria,

Onder den E: YittxSyhrandAhbema^
Raad Extraordinair,en Directeur

vanSuratte, in 't jaar 1680.

't Land Schouwen.
Tidor.

't Huis te Merwe.

Europa.

St. Andries.

De Hoeker de Romein.
Ternate.

Sumatra, van Ceylon.

Tertholen.

Afia.

Schiehnd.

1679.

Dec.
Febr.

1 37377" h
342863 -i

? j

3fp8i-i f |

102133. 161

1679. iojanuarii.

10 dito.

24 Nov.
24 dito.

1680. 16 Maart. -

415-7- 0-0
5"8748f - 8- 1

f42863 -10- 1

318962- 3-12
286366- ij-- 11

12042-17- 4
17fl877.14.13

4ff872-i
422228 -

196095-

-

.

1679

IÓ80

24 Nov.
24 dito.

13 Oftob
16 Maart.

8 Januari^

1679.24 Nov.

63835-0- 6-

37W>79- f"

f0133- 4-

316931-17-
191426- 9-

6

8

6

II

7
1 f76821- 3-6

317890

33f»7ö
207267

-1-
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.celand.

W'6-H- 7

Delft.

70019- 6- 1

Rotterdam. Hoorn.

'4>6"- 3- 8

238738-10- 9

Enkhuizen.

104986- 10-13

Summarium,

245-9738-13-13

-. 337618-12- 2

J<Jl!J4- If- 14

1 f286 - o -
1 .1

25-1737-12-11

a3r43f"iP- 3

Wn-if-i?

15-824- 6-14

- 210367- 15- - o, 1Ö3118-9 -
7

203830-13- 8

3889604-12-14

1695-39-13-13

ÏEL. 1 i

3386576-14- 6
Sche-



2)0 OUD en NIEUW OOST-INDIEN,
Schepen.

Onder Ryklofva» Goens , deJonge

,

Raad Extraordinair, in 't jaar

16.81.

Chinü.

Alkmaar.

Zilverftein.

De Vrye Jee.

Java.

Spaarwoude.

Ooilenbuig, van Ceylon.

De Burgt van Leyden.

Willem Henrik.

Mauritius.

De Geele Beer.

Henrik Maurkz, van Ceylon.

De Blaauwe Hulk.

Onder deriEó-.Hr.RyklofvanGoens

de Oude, Gouverneur Generaal

van Indien, in 'tjaar 1682.

't Land Schouwen.
Arrica.

De Hoeker de Pofthoorn.

Koeverden, van Ceylon.

Weiter - Amftel , van Ceylon.

De Hollandze Thuin.
De Vryheid.

Cortgene.

Jaaven. Maanden.

27 Nov.

27 dito.

23 Dec.

1681. 13 Januarii

13 dito.

21 Maart.

14 Januarii

1680.2,7 Nov.
27 dito.

23 Dec.
1081.21 Maart.

14 Januarii

1680. 23 Dec.

487f7p-i3- 4
472277-- 16- 13

T14744-16- 9
438744- ii- f
166960- 4- 3

199791-16- 9
260849- 10-14

Amfterdam.

Onder den Opperkoopman Henrik

van Outhoorn , iq 't jaar 168 3

.

Europa.

Afia.

Goudeftein.

Den Berg China, van Ceylon.

Kroonenburg , van Ceylon.

Tidor.

Schiebroek.

Henrik Mauritz.

Schieland.

Java.

Met iFluiten,Stryen enSpyk,doch
't Huis te Spyk te rug gekeeit.

26 Nov.
26 dito.

26 dito.

1682. 20 Januarii.
20 dito.

1681. 20 Dec.
20 dito.

1682. 20 Januarii. -

27 Febr.

27 dito.

27 dito.

1684. 31 Januarii.

31 dito.

1683.27 Febr.

27 dito.

1684. 51 Januarii,

1673. 27 Febr-

27 dito.

f7028f-IO- 12
621000- 0-13
jWoo- 7-14
5-80983 -19-12
109128- 12- 11

2540946-9 - 9

i3ff°3J" ! " 8

4if3i4-i;

424628-1.

41289-

11-2253-,

1875-01.

2475-988 - 1 1 - 14

454232- f.

280448-1-.

469730- I

1 14383-

645-273-
•

9288f-
;•

ff0297-
'
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:eland. Delft. f Rotterdam.

3
c*7- 8- o

54.^-13- 6

27P374-17- 8

2671P-12- 4

81366-14- 3

yiofi- 1-8

02 3P- 4-13
243603- 7-6

28o4f3-I2-I2
26779- if-io

Hoorn.

118218- 14-12

21260-18- 3

1316PJ-- 16- 6

186817- 1-11

245-82^- 2-0

f3611- 8-12

6f7f- 6- p

7461- 6-0

233307-16- 6
123087- 14- 10

I i 2

Enkhuizen. Summarium

118622- 1- f

242p6p-if- 1

62181- 6- f

17840/- 3-10

f77p8-n- 3

fiio8p7- 8-13

2P871PO-6 -12

4901847-11- p

Onder



lyz OUD en NIEUW OOST-INDIEN,
Schepen.

Onderden Commandeur vanjaffa-

napatam , Jorcfas Vofcb , in

't jaar 1684.
't Huis te Spyk.
Adrichem.

De Ridderfchap van Holland.

Alkmaar.
De Vrye Zee.

De Purmer, van Choromandel.

't Land Schouwen , van Ceylon.

Willem Hendrik , van Ceylon.

De Purmer , voor Rekening de

part Vojagie.

StavenifTe.

De Burgt van Leyden.
Africa.

Mauritius.

Weftbroek.
Ooftenburg.

Onder den Opperkoopman des

Kafteels , Mattheus Lugtenburg
,

in 't jaar 1 6 8 f.

De Princes Maria.

Princeland.

Honfelaardyk.

Kortgene.

Jambi.
't Duifje.

DeJufH'. Anna, van Choromandel
De Romein, van Bengale.

Zilverilein , van Ceylon.

Langewyk.

De Vryheid.

St. Maartensdyk.

Koeverden.

De Beurs.

Onder Willem Care!Hartfwk , Pre-

lident op Mazulipatam , in

't jaar 1 6 8 ó.

Bantam.
De Ridderfchap.

Sillida.

StavenifTe

,

Java, van de Kuft.

Waterland , van Ceylon.
Schiebroek, van Ceylon.

Jaaren. Maanden.

26 Dec.
26 dito.

1684 16 Febr.

16 dito.

16 dito.

p dito.

iöjanuarii.

16 dito.

12 Febr.

1683 16 Dec.
1684. ló Febr -

16 dito.

16 dito.

J1683. 26 Dec.

1684. 16 Febr.

van Bengale.

Hendrik Mauritz.

De Krygsman.
Eemeland , van Bengale.

Eemeland , van de Pvuft.

Den Eenhoorn, van Ceylon.

Schieland.

China.

Goudeftein.

De Grootc VÜTcheryc.

168
f.

i68f.

28 Nov.
28 dito.

28 dito.

28 dito.

7 Febr.

16 Maart.

8 Octob.

ióSf. pjanuarii

p dito.

1684. 28 Nov.
ió8y. 7 Febr.

7 dito.

7 dito.

6 Dec.
6 dito.

1686.24 Febr.

i68f. 6 Dec.

8 Oftob
1686. ipjanuarii.

ip dito.

168 f. 6 Dec.
1686. 24 Febr.

i68f. 31 Dec.
1686. 22 Febr.

ipjanuarii

i68f. 6 Dec.

6 dito.

6 dito.

1686. pjanuarii.

Amilerdam.

138633-12- 3
100760- f- 14
T792-T9- 0-0
47Pi8i-ip- 8

4fSpi2- 4-6
166663- ?" 'S

346246-18- 11

127231 -17- 14
2pfpi8- 1- 8

2782P07- 3-8

670576- 6- 2

35-14- o
10235-- 14- o

f1488 - 1 1 - p
p8So6 -

1
3 - p

162/1- 4-2
'2.9707

f- 8- 6
4200/0 - o - 6
322404- 4- 1

nop8i- 3-12

122014-m

1864^2-

422870-

f4opp8-

<1

'f
I !!

IPP7P°4- ip-if

2848720- 0-2

' "

6opf3p-

202882-1-

p

610376- "

i427Pf-f*
S4706-

1 36084 -Hl

2ffOjtf-
r

'

•
"'
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geland. Delft.

J 20748-12-14

- 1670^-11-11

Rotterdam. Hoorn.

20748- u- 14

3231^- o« 6

227rr 1 - 1 - ij-

8P717-12- 4

20748- 12-14

- 161166-16- 7

1ƒ249- 18- f

Z75P-I2- 7,

1

IP2J00-I0- O

3H9I6-I0- f

t^W-17- 9

-j 386280- n- o

Enkhuizen. Summarium,

63471 -14- 6

20748- X2-I4

230989- 7- 3

383462-14- f

3725-69-12- o

li 3

382737- 8- 6

f080390- 14-13

4i937*P- f"

ff68644- 4-14
Sche-



*J4
Schepen.

Onder den Boekhouder Generaal

,

Daniel Braams
9
m 't jaar 1687^

Caftricom.

Spierdyk.

De Poft.

Zuidbeveland.

De Helder, van Bengale.

Alkmaar, van Choromandel.

Princeland, van Ceylon.

Langewyk, van Ceylon.

Oofterland.

De Schelde.

Schouwen.
Voorfchooten.

Kroonenburg, van Choromandel.

Voorfchooten, van Bengale.

Honfelaardyk.

De Gulde Wagen.

Onder den Commandeur Jacob

Couper , in 't jaar 1688.
De Waalftroom.

De MoerkappeL
't Rad van Avoqdture.

Nieuwland.
Bantam , van Ceylon.

Goudeftein.

'De Ridderlchapj, van Ceylon.

'sLands Weivaaren.

Zalland.

Kortgene, van Ceylon.

OUD en NIEUW
Jaaren. "Maanden

Zion.

Den Eenhoorn.
Zilverftein , van Ceylon.

Hobre, van Bengale.

Dito, v-an Ceylon.

Onder de Heer Robbert Padbrugge
^

Raad Extraordin. en Landvoogt
vanAmboina, in 'tjaariöSp.

Java.

Zuidbeveland.

Waterland ,ï

De Maas, [ . „ .

Spierdyk, > van Ceylon.

Nierop
, J

Oofterland.

Ooftzouburg.

Honfelaardyk.

Saamflag, van Ceylon.

Voorfchooten.
De Schdde.
Langewyk.
Oofthuizen.

Emmenes.

30 Nov.
30 dito.

1687. 6 Maart.

6 dito.

1 <J8<J.3i Deo
13 Oftob.

1687. 21 Januarii

21 dito.

1685. 30 Nov.
30 dito.

1687. 21 Januarii

21 dito.

i68ö. 13 O&ob.

f Dec.

30 Nov.
30 dito.

1 Dec.
1688.28 Febr.

22 Januarii

22 dito.

1687. 1 Dec.
16S8. 22 Januarir

1687. 1 Dec.
1 dito.

iö88. 21 Januarii'

1687. l Dec.
10 dito.

1688. 22 Januarir

1687. 14 Dec.
ió88. 22 Januarii

ió8p. 7

*-7

*7

16S8.

iö8p.

31

7

^7

Dec.
Maart.

Januari!

dito.

Febr.

dito.

Dec.
Maart.

Febr.

dito.

1688.

.

3i

1689:31

Dec.
dito.

dito.

dito.

Maart.

OOST-INDIEN,
Araflerdam.

418083- 18-if
320496- 11 -

ipoöfp- 7-
Ió8f26- 14- I

óózpfo - 4 - o

f64678 -
1 3 - 6

3933P2- 7- 3

285*670 - 11 - iy

-

-

'

4I3P2I -10- 12

2I.flp2- 6-9
184PP3-II- I

.42848$-- _6- l}

364440- 17- IOj

408200- 14- 3

22flpp-lf- 4

30134f8- p- 2

"

2240434- 2-6

3I270f-I,
f836p8-i-
102127-

646-

py8o6-

308074-
]

243016-

33PP2f-H

-

16^841- f- 2

164445-- *- 4
376120- 3-12
3285-40- 11 « p
270809-1 5- - 8

275-812- 3-10
iy8if7p- 1-13

1 f8049
^7fj8tf

32P494

2f8o3P - - 9

V ï •+ -'.-.

* -L



of NEDERLANDS MOGENTHEID aldaar, i^
'eehnd.

I3I6-I7-I3

Delft.

8381 o- 4

354705-- 17- 2

Rotterdam, i Hoorn. j Enkhuizen.
| Summarium

3£OZ7I-I2-If

'

25-6808-19- 4
133396- ip- 4

5-630939-^-1*

396- ï- 4

I7Ï8-18-14
238135-- 12- o

9738- o- o

400- 4- p

235-924-14-12
9738- .0- .0

896- 6- 4

1

266648-I3- I

397-I2- f

1)9-10-10
105-177-11- 6

1085-27-12- 3

I

i

304910-17- 8

10722-19- 6

3

.

,
1.

4305-812- 2- 5*

108138-13- p

;

I66II2- 3-15
102391 - 6-11

3092896- o- r

Onder



2JÓ OUD en NIEUW OOST-INDIEN,
Schepen.

Onder den Ontfanger Generaal

Johan Parvcy in 'tjaariöpo

Nederland.

De Purmer.

't Galjoot de Snoeper.

Met de zde bezending nog ten

lafte gebragt.

't Land Schouwen.
De Zion.

Princeland.

De Cappel.

Borzenburg.

Pylswaard.

Hoogergeeft.

Schieland.

Nieuwland.
China,
De Lek,
Alkmaar,
Pampus

,

Jaaren. Maanden

28 Dec.
28 dito.

28 dito.

I

De Handboog,

van Ceylon.

1690.

28 dito.

28 dito.

Maart.

i68p. 28 Dec.

i6po. Maart.

i68p. 28 Dec.
i6po. Maart.

iö8o. 27 Dec.
iöpo.

i6po.

Maart.

Febr.

dito.

dito.

dito.

dito.

317724- 1-15-

105-P48- 8- 1

1065-0- p- 1

3021 - 16- 10

4Pf6*8p- o- f
481476- ij- 14

332276-4- o

Onder denCommandeur.%?» Speel-

man , in 't jaar 1 6p 1.

De Schaapherder, %

Langewyk, Vvan Batavia, iöpi

Nierop

,

3
Bantam

, j
De Beloys, Svan Ceylon.

Goudeftein, S
De Krab, van Bengale.

De Faam , van Bengale.

Onder de vlag van de Equipagie-

meefter , Willem Kemp , in

't jaar 16 pi.

Dec.
Febr.

in Decemb. binn,

in Decemb. binn.

Amfterdam.

437?r4-if-»

l m

130P442- o-

I7467p6-xj--i4

- -

Waterland.

Den Eenhoorn.
Schoondyk.
De Voetboog.
De Waalftroom.

De Ridderfchap.

Hoogergeeft.

De Moerkappel.

De Hoop

,

Meydrecht,
Spierdyk.

van Batavia. iöp2. 30 Januarii.

1

Wan Ceylon.

's Lands Weivaaren , j

Nta Spierdyk is bygevoegt 4PC-4-6
over ifo ps Potaflèn, uit Ben
gale verzuimt op te brengen.

Maart.

24 dito.

2175-2- 4- 8

441 187- 1- 8
IP7P02-17- 7

765-05-3 -ip- 7
fo657p- i-ir

ipJH7f- 4" P;

243772- ip- 11

8f82fp-I2- o
6c88p4-i r

- 8

f48442- 5-- 6

22fP36p-I2- p
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leeland. Delft. Rotterdam.

01 Ö9-1C-13
141743-17-1*
ïj-öpop- 8- f

0813-14-17

i?i3Ö7-i/- 4
15-4123-11- 4

Hoorn.

H2f04- 3-4
4iop44-if-if

2p86y3- j*- 17 48f49i- 6-6 323446- ip- 3

- PfPf3- 8- p

7 16-lf- 1

77ji6-if- 1

6io6- if- 2

'

P37y8-i3- 4

PfPf3- 8- p p?7r8
- I 3" 4

172PP1-1P- 8

f9- 14- 8

66- 7-10

145-077- p- o

137744-13- O

172PPI-IP- 8 482840- 4- o

Enkhuizen.

I2flfl-If-I4
180347 - f- ƒ

5if4P7- ï" 3

Summarium.

383P468-14- 4

401786- ij*- 8

88pp6-i4- o
401076- 1

f- 8

2400104- 1-7

4PO783- p- 8 401076- !ƒ- 84246388- 6'lt

I )eei> K k Onder



2 5 8 OUD en NIEUW OOST-INDIEN,
Amfterdam. Zeeland.Schepen.

Onder Jan van den Berg., Koop-
man, in 't jaar 169?.

Nederland. van Batavia.

Reygersdaal.

De Zion.

Princeland.

Dregterland.

De Handboog.
De Berkel.

De Pampus.
Sir Jans Land.
Oofthuizen.

Schiebroek.

't Hof van Ilpendam

"

vanCeylon,

De Purmer.

Voorfchooten
Oofterland.

N ta Per Emmenes na de Kaap 2102- f -8 om aan

Reygersdaal over te geven > waar mede die factuur

vergroot is.

Onder Hendrik Pronk, Comman
deur , in 't jaar 1694.

Bantam.
Carthaga.

De Lek.
Brandenburg.

Driebergen.

De Waterman.
Nigtevegt.

De Agatha.
Nieuwland.
Yterfchem.

De Voetboog, by deze fa&uur is mede ingetrokken

't verftrekte aan de Franfchen 1 2,48 - o - o
De Faam. van Ceylon.

Voor de Goederen 1693. in Febr. met de Schepen
Ilpendam, Purmer, Voorfchooten, en Oolterland

,

van Ceylon na 't vaderland verzonden ongepry-

feert, en nu per factuur aangerekent, als

N" Met bovengemelte 2 fchepen de Voetboog en
de Faam zyn per factuur eenige. Goederen onge^

taxeert overgezonden , die in 't aanitaande jaar in

manier voorfz aangerekend zullen worden

Onder den Opperkoopman Reynier

de Vos , in 't jaar 1 6 9 f

.

De Koning William. van Batavia.

De drie Kroonen.
De Berkel.

'sLands Welvaaren.

Vosmaar.
't Huis ter Loo.
Waddingsveen.
De Krab.
Mereftein.

De Spiegel,

't Huis Loosduinen.
Yfelmonde.

Meydrecht.
De Moerkappel.

'

De Maas.

Jaaren. Maanden,

1692. Dec.

1693.

1693.

1694.

van Ceylon.

1694.

!<%.

Januarii

Febr.

dito.

dito.

dito.

MaatfA

Febr.

dito.

dito.

dito.

Dec.
dito.

dito.

dito.

dito.

dito.

Febr..

dito.

dito.

dito.

Januarii

dito.

16

f

672- 7-0

3268- 3-0

-'
"

-

_ - . -

ƒ201 3 - 14 - 8

419144-K1- o
3ij-ff9->3- o

276076-14- o

1331735-- 1- 8

380813-14- 8

"7894- 2 o

492821-13}

7*0715-- 10 s

2904977^

:

Dec.
dito.

dito.

dito.

dito.

dito.

dito.

dito.

dito.

Febr.

dito.

Januarii

dito.

dito.

dito.

243001 -!ƒ- 8

1ÏÏ7Ï7- 3- 8

2991 12 -11- 8

132928-13- o

1211613-18- o

f48102- o-

f49047- 7.

269317- 7.

3226- 9
3226- 9
3"P- 9
3226- 9

201670- 16

2f987o- 16

2281 19- 8-

- 8
- 8
- 8
- 8
- o

if93i7-ipo

168700-

74064- il

692f79 -1 8)1^,

f48f8o-

37f43f

20foSf-M

2i9f09
249027

2069033-13- 8' 1607638

.
• 8
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elft. Rotterdam. Hoorn. Enkhuizen.

3J2-11- 8

|b-i8- 8

-5; -io- o

- 9- o

I7673I-I6- o

143098- 4-8

177256 - 2* 8

174323- o- o

299630- 0-8 331779- 2- 8

240279- 9-8

io<? - 9 - o

168127-16- 8

174692-16- 8

Summarium.

322820-13- o

i?°775- f" o

177976-18- o

240279- 9-8 40875*0- 3-0

48c -13- o

fefi-if- o

870'..- 8- o

363798-18- 8

337708- 9- 8

2216- If- o

366015-- 13- 8

2216-15-- o

193673-18- 8

3334134- 3" «

19365-3-18- 82988926-16- o

5*301- 2-8

timf 4- s

377476-16- 8

2216-17- o

384974-14- o

K fc 2

f174468- 2-8
Sche-



itfo OUD en NIEUW OOST-INDIEN,

Schepen.

Onder den Commandeur Jan de

Wit , in 't jaar 1696.

Eykelenburg, als een expreflè

Sirjans Land.

De Waalftroom.

Den Yflèl.

De Gent.

Oofterftein.

Den Eenhoorn.

De Wind.
De Belois.

Dieren.

De Handboog.
De Vegt.

Nta- Van Ceylon zyn geen fchepen

vertrokken , dan alleen de Hoc
ker de Roskam , tot' 't over

brengen van advyzen.

Jaaren. Maanden

1696.

Onder den Commandeur Hendrik

Pronk , in 't jaar 1697.

Keulen.

Nederland.

De drie Kroonen.

De Spiegel,

't Huis ter Loo.

De Matroos.

't Hennetje.

Bantam.
Kattendyk.

Vryburg.

Driebergen.

Jerufalem.

Berkenrode.

Waddingsveen.

De Zion.

Overryp.

Oofterland.

AfTendelft.

De Waterman.

van Batavia

van Ceylon. 1607.

Nov.
Febr.

dito.

dito.

dito.

dito.

dito.

dito.

dito.

dito.

dito.

dito.

nmiLciuktiii.

76OO9- I4-O
456082- f- 8

4385-91-14- 8

269436- 8-8
fooifi-11-

:

1720271-13- 8

Januarii

dito.

dito.

dito.

dito.

Febr.

|

dito.

Januarii

dito.

dito.

dito.

dito.

dito.

dito.

Febr.

dito.

dito.

dito.

dito.

481371-10-
331829-17-
460014- 1

-

35-4118-10-
3035-01-15--

31429- 9-

19^3265'- 3-0

372691-14"
58^90-14-
190571-ir

948834-3- o

2912099- 6- <

II944S-

3 5 2.2.PP
-

1

-

315-193---

280204 -i

iifpi7
'

-5- I
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leeland. Delft. Rotterdam. Hoorn.

01 5o- f- o]

("^72- 2-8
}°'18- 9- 8i

-i 222f8l- 2-8

;8j-;o-i7- o 222f8l- 2- 8

243037-13- 8

Enkhuizen.

23045-9- 1-8

243037-13- 8

38^)9- 14- o

23045-9- 1-8

- 109661 -15- o
- 218010- I- o

SXS.L2- I- 8

230443- 2-8

Summarium.

230443- 2- 8 35-32243 -10- 8

2055*23-18- 8

229600-14- 8

5}<2i-if- 8 209661-13- o 218010- 1- c 2oóf23-i8- 8 229600*14- 85-4105-17- 8- 8

K k 3 Onder



261 OUD en NIEUW OOST-INDIEN,
Schepen.

Onder den Commandeur Nicolaas

Bkhon , Equipagiemeefter

,

in 't jaar 1698.
's Lands Weivaaren, van Batavia.

Grimmeftein.

Nigtevegt.

Donkervliet.

Domburg.

Beyeren.

Mereftein.

Overnes.

Schoondyke.
Den Yfel.

De Gent.

De Carthago.

De Boor.

De Zandlooper.

De Lek. van Ceylon.

De Berkel.
r

Yfèlmonde.

De Beloys.

De Schellak.

Jaaren. Maanden

Ónder den Ed: Hr. Mr. Daniël

Heinfius, Extraordinair Raad, en

Viceprefident van deRaad van

Juftitie, in 'tjaar 1 699.
Oofterftein.

De Unie.

Brandenburg.

Vosmaar.

't Huis ter Loo.

Reygersdaal.

Driebergen.

't Hof van llpendam.

Dregterland.

't Jagtje de Tamboer naar de Kaap

,

om aldaar in 12. bodems overge-

fcheept en verdeelt te worden.

't Huis te Nieuburg , 3 26 Septemb.

't Huis te Dieren, ^ 1699. bin-

Bekeftein, J nen.

De Waalftroom. van Ceylon.

Bambeek.
Spierdyk.

Sir Jans Land.
Nieuwland.

1697. 1 Dec.
1 dito.

1 dito.

I dito.

1 dito.

1 dito.

I dito.

1 dito.

r dito.

1 dito.

1698. 2 Febr.

2 dito.

22 dito.

22 dito.

1698. 21 Januarii

31 dito.

31 dito.

16 Febr.

i<5 dito.

1698. 4 Dec.

4 dito.

4 dito.

dito.

dito.

dito.

dito.

dito.

dito.

24 dito.

1699. 20 Januarii.

20 dito.

10 Febr.

p dito.

p dito.

p dito.

p dito.

p dito.

f4I4?f- 2-

492OP4- If-
4J-S6KJ- 8-

249732- 10

•

102478- 19

246416- 2-

204226- 17-

420963- ƒ•- 8

39fif6-i4- 8

19699^ -
1 3 - o

9180- 0- O
9180- o- o
18260- o- o
18360- 0-0

23296-11- o

iP7f6p- 18- 8

118434-ip- 8

yi72y2-ip- 8

494440- 7- o

308921- 0-0

Amlterdam.

4^*0643

20339f 10

1491946- 6- o

4J-22II-I0- O

o- o

2fp8lpó- 6-8

11-13115-- 15- o

394381- p- o

1 320614- 6-8

299848-

369301
«o

303308

99024 -Si

*7274f

103993

i:|

290168-

31ÖJ-13-1;

8160-

8160-

23634-

2828M1- 8- 8-

399197 -ï"

244682- • °
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, Rotterdam. Hoorn. . Enkhuizen. . Delft. Summarium,

\p±9- 8- 8

-1.|h- 7- 8

,8-14- 8

.1-10- 8

280728- 7- 8

243778-11- o

:6f2- 0-0

39J4- 8-0

280728- 7- 8

283711-17- 8

lil.

*#>

'0-10- o

6- 7- o

243778- iï- o

232112- 3- o

6*433-10- o

283711-17- 8.

238107-18- 8

IpI002- 7- O

>3487P33"i8- o

273623- 3- 8

3
874744*17- 8

429108- 3-8

244762- 3-0

6311-16- 8

172844- 8-0

238747-13- o

14342478-17- 8

f1030777- 7- o

273623- 3- 8

269894- 7-8

6491-17- 8

403918- 7-81 276386- 3-0

WW6." o- 8

£$21289-16- 8

Sche-



iÓ4 OUD en NIEUW OOST-INDIEN,
Schepen.

Onder den Ed: Heer Mr. Wouter
Valkenier , Ordinaris Raad van

Indien , in 't jaar 1700.

Kattendyk.

'sLands Welvaaren.
Nigtevegt.

Mereftein.

van Batavia

8
e Concordia,

e Gent.

Voorfchooten.

Meydrecht.

De Handboog.
Overryp.

De Geelvink.

De Vegt.

De Voetboog.
Ey keienburg.

De Spiegel.

Berkenrode.

Overnes.

Grimmeftein.

Jaaren. Maanden

1699. Nov.
dito.

dito.

dito.

dito.

dito.

dito.

dito.

dito.

ij- Dec.
1I1700. zojanuarii

20 dito.

-20 dito.

ij- Febr.

'

230fpp- 8-

. 4440 f9

-

301626-
3-

7" °

439S2J-- 3- 8
"

-

14688-
14688-
14688 -

14688-

198328-

O- O"

. 0- o-

.0- 0-

0-

If- o-

van Ceylon,

Onder den Commandeur Cornclis

Keelman , in 't jaar 1 7 o 1

.

De drie Kroonen. van Batavia.

't Huis by den Weg.
De Liefde.

Keulen.

Vosmaar.
Reygersdaal.

De Theeboom.
De Haak aan Campher.

Oofterftein.

Domburg.
Peperboom.
Donkervliet aan Campher.
Peter en Paul.

Schoonderloo.

Jerufalem.

Schoondyk.
Venhuizen.
Yfelmonde. . van Ccylon,

Horitendaal.

Beyeren.

V .

1699. 23 Dec.

23 dito.

23 dito.

23 dito.

1700,

1701,
_ t

c

1700,

1701

1700,

t " -.

24 Sept.

8 Nov.
30 dito.

30 dito.

18 Dec.

23 dito.

28 Januarii

28 dito.

24 Sept.

8 Nov.
8 dito.

28 Januarii

14 Fcbr.»

30 Nov.
8 dito.

30 dito.

24 Sept.

Dec.
dito.

dito.

<\ r-

Amfterdam.

1417110- 1- 8

•I 297690-10,

•I
27fó83- o,

2482- ip- 8

4f472o- 8-

3466f 1 - 1 1 -

337913- _8-

fi83pf-iö- o

1
f8721 - 1 -

43W3-IO- 8
444110- 6- 8

3foio3- 3. 8

40f020 - 1 1 - o
197109-19 -> _

1490-17- 81-

2fl492f- f

2y9f63-i4- 8

ii3928f- 7- o

28lf9j"9- 3-o

-->

f4W
If3I26-

736-

88zfo-

233964- 11- 8

3, 392.06- 0-8

--

673170-12- ó

'21
i I l?i98opf-i7- 8'-
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leeland. Delft. Rotterdam.

|jf}.-lO- o

RW" O- O

[0(8- 7-0

^)8-i7-.x>

1774PP- 6-0
15-8161-12- o

15-5-423-10- 8.121384- 1-8

2685-- 18- 8 j-823- p- o

Hoorn.

172194- f- o

3641 - 17 - 8

2332fl- 6-0

Enkhuizen.

208331- 1= 8

j-686-i8- 8

335-608-15-- o 28f3öpr 2- 8 40P087- 8-8

4270-18- 8

214018- 0-0

i6f

Summarium.

5-298741- 6-0

fc6- -i- 8

, 69- 9- 8

123635-- 16- o

2905-20- 2-0

4921-12- 0| 85*31 -10- o

87049-0 - o

104923-10- o

305-820- 6-0

8800-12- 8

93679- 1- o

31043P-10- 8

32066P- 4- 8

43Ï45-- 11 - o 418426-16- 8, 415-665-- 8- o

fc >EEI.

406020- 0-8 423148-18- 0.6293702-11- 8

L 1 Onde!1-



x66 OUD en NIEUW OOST-INDIEN,
Schepen.

Onder den Commandeur Herman

Voet , in 't jaar 1702.

De Generale Vrede.

Nigtevegt.

Overnes.

Driebergen.

Brandenburg.

De Flora.

De Geervinlc.

Kattendyk.

Carthago.

Vryburg.
Abbekerk,

De Zion.

De Belois.

Molenwerf.
Oeftgeeft.

Drechterland.

De Unie.

De Lek.
De Berkel.

't Huis ten Duine.

Aflèndeift.

van Batavia.

van Ceylon

Taareri. Maanden.

1701. 28 Nov.
28 dito.

28 dito.

28 dito.

27 Dec.

1702. 3 Januarii

31 dito.

1701. 28N0V.
2 Dec.
22 dito.

1702. 3 1 Januarii

1701 28 Nov.
28 dito.

28 dito.

1702. 3 Januarii

1701 28 Nov.
20 Dec.
20 dito.

20 dito.

f234fö-if- 8

360107- o- 8

32833$-- y- 8

3328ÓP- 7- 8

36344f- p- o

293663 -ip- o

I7f7ö6- 17- o

Amfterdam.

2377644-14- o

Onder den Commandeur Jacobus

Broecb , in 't jaar 1703.

De Spiegel.

De Liefae.

van Batavia. 1702

'sLands Weivaaren,

't Huis ter Loo.
Vosmaar.
Zandhorft. 1703
Berkenrode.

*

Oofterftein. 1702
Domburg.
De Zuikermolcn. 1703

Reygersdaal. 1702
Nieuwburg.
Grimmeftein.

De Gent.

Horftendaal. Van Ceylon.

De Theeboom.

Overryp.

't Huis te Byweg. •

20 dito.

20 dito.

-

2f Dec.

2f dito.

2f dito.

2y dito.

3P4801

-

ifpy8i -

1741PO-

16-

4-
1 -

4i2pp6- 0-8
TP7437-I2- 8

f777iy-ip- 8

40262^ - y - o
3f3po6-i8- o

23ff2- 10- 8

42^3- 8-8

. - - -

3868fo
366222

2I f726

-
]

Il

»

"

3206217-16- o

12^84.
iprzij'

51

3fpo44- p- 8
191699- 18-8

2410737-14- 8

-

ff 1744- 8- ó

607175--

380207-
10216-

242348-
162642-

'2962482- 2- 8-
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, ;Jand. Delft.

f$6z-i4- o

P* 3

-10- 8

ï-13- 8

41P407- 1- o

424769- If- o

Rotterdam.

ƒ203 -13- 8

4P06- 4-0
ip8p - o - o

2307- f- o
322882- 6-0

Hoorn. Enkhuizen.

l6TS~ 4" 8

Summarium.

4P83- p- o

307Ó1P-18- o

248788-10- o

337288- 8- 8

Tp-ïf- 8

22048-12- 8

3fpp2-i4- o

W- p- 8

K- 5-- o

I37I7J--I3- o

40495-4- 3- 8

ff8o6i-i2- 8

van de Kaap.

1271P3- 1-8

2p2l6p-IO- o

420081- 3-8

425-064 - 12 - 8 672/961 - 18 - o
- 470- 0-0

6726431-18- o

1193P7- 2-0

377141 - 6- 8' J-4212P-16- 8! 41P362-11- 8

L 1 2

344344-13- 8

475741 "if- § ÖJ77447-Ï7- 8

Sehe-

V



26%

Schepen.

OUD en NIEUW OOST-INDIEN
;

Jaaven. Maanden. Amfterdam.

Onder den Sergeant Majoor Molf

fVïnkcler, in 't jaar 1704.

De Generaale Vrede.

De Unie.

llpendam.

De Flora.

Schoonderloo.

Brandenburg.

Noordgouw.

Wefthoven.
Sir Jans Land.

Dieren.

De Beloys.

Donkervliet.

Yfelmonde.
Abbekerk.
Jerufalem.

De Haak.
Vryburg.
Driebergen.

't Huis te Hemcrt.

Concordia.

Ganzenhoef.

van Batavia 1703. 30 Nov.
30 dito.

30 dito.

30 dito.

1704. Januarii

dito.

dito.

1703. 30 Nov.
30 dito.

30 dito.

1704. Januarii.j

411468-14- o

391-389- 7" o

309613- 9" o

20f699- l6-

van Ceylon.

24078

f

237134-13- 01

60374- 9- o

1703. 30 Nov.
i

30 dito.

30 dito.

1704. Januarii

1703. 30 Nov.

1

Onder den Commandeur Gerard

Hcnrikfz , in 't jaar 1.7 o f

.

Horftendaal.

Den Berg.

Beverwaard.

De Spiegel.

Roozenburg.
Oeftgeeft.

De Taxisboom.

Domburg.
't Huis te Duinc.

Kattendyk.

Grimmeftein.

De Kiefhoek.

Venhuizen.

Aflèndelft.

Zoelen.

Overnes.

van Batavia. 1704.

I70f

30 Nov.
18 Dec.

18 dito.

6 Febr.

6 dito.

18 dito.

6 Maart.

van Ceylon.

I1704. 30 Nov.

30 dito.

6 Febr.

18 Dec.

18 dito.

30 Nov.

30 dito.

De Theeboom.
't Galjoot de Zeehaan over deKaap

1860475-- 18- o

327086- 6-8
208029 - 3 - o

196016-16- 8

302130-

294884-

199840-

174744-

'71

Hl

'f:

I

73 11 ?*- ö '

242130
i8iofi

i,8
- M

25-91608- 4- o

2^786- 9-8
34905-0- 6-

1 3rirr°- 18 - °

iföj^ó- 16-

27010 1- 3-

72612- 9-
1913301- f- 8

23761P-!
-', 178091'
- 265711 -i

f61960-
16

15-896- r

2491 ifS- 4- 81
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geland.

(.o- 6- o

nto-iz- o

Delft. Rotterdam.

804-17- o

280841- 8- o

F- f- o]

^5 3-0 281646- f- o

801-18- o

314187- 6- o

Hoorn.

314989- 4- o

131118-10- 8

zo2.f33-i8- o

4337P- 8- 8

f75- 9- 8 666f- 10- 8 6789- o- 8

Ii4]':-i8- o

!f6±-if- 8| 261073- f" 8

[965- if- 8- - - -! 229309-14" °

;2ir-io- 8

7S.3- 1- 8

UC7-10- 8, 267738-16- o! 236098-14- 8

Enkhuizen.

94089- 9-8
198787- 3- 8

29Z876-13- o

SummarJum.

f 382195- -17- 8

48396- 1- 8

698/- 3-0

170889- 9- 8

Z26270-14- o

LI*

52033- 6- 8

7Z87- 1- 8

Z30083- f- 8

269403-13- 8 46033^-13- o

Onder



270

Schepen.

Onder den Commandeur Jan de

Jta, Equipagiemeeiter, in

't jaar 1706.

Hoedekenskerk. van Batavia

De Generale Vrede.

De Unie.

't Huis ter Loo.
Nieuwburg.
't Galjoot de Haazenoot.

Zuiddorp.

Wefthoven.

Schoonderloo.

Vryburg.
Donkervliet.

Ganzenhoef.

Diemen.
't Huis te Hemert.
Beverwyk.
't Ghyn.

De Carthago.

OUD en NIEUW OOST-INDIEN,
Jaaren. Maanden. Amfcerdam.

van Ceylon.

Onder den Commandeur Meyndert

den Boer , in 't jaar 1707.

De Liefde. van Batavia.

Den Berg.

De Ellemeet.

Bellevliet.

Wateringen.
Grimmeitein.

Schellenberg.

Beverwaard.

Horitendaal.

Bon.
KoningCarel deDerde. vanCeylon.

Popkcnsburg.

De Ham.

Waarden.
Zandhout.

Waar van aftrekke , zoo veel van

Ceylon per factuur abufyf verfchei

de goederen te hoog aangefchreven,

en by ontfang der zelver bevonden

^tge-

170P 50 Nov.
30 dito.

30 dito.

30 dito.

1706. 13 Febr.

31 Maart.

170^. 30 Nov.
30 dito.

30 dito.

1706. 28 Januarii,

I70J-. 30 Nov.
30 dito.

1706. 28 Januarii

1705-. 30 Nov.
21 Dec.
21 dito.

21 dito.

420999 -

4V9T6 -

3078^9 -

1 20431 -

6671-

3-

If-
14-
o-

4"

1706. 30 Nov.

if dito.

30 dito.

1706". 28 Febr.

1706. 30 Nov.
30 dito.

1707. ij- Januarii

f706. 30 Nov.
30 dito.

1707. if Januarii

1706. 2j- Dec.
25- dito.

25* dito.

2f dito.

2f dito.

te zyn , en ten voordeele van

neraal geredrefleert met

By van de Kaap per de Ham.

424127-19.
39i?3f-i8-

5-01161-18- 8

357281 -15--

422830
419930^

221 f41-

iT: 8

u- 8

7" °

1707. Maart.

ir7HT7'il- 8

2708-14- o

815-463-17- o

105-4-11

382103 - 1 \

3°fPfi-i J

2389630- 4- 8

85-6443-13- 8

41834-17- o

75-4-15-- o

1064302-14- o

1963335*- 19- 8

j

19621S1-

247-

8-

10'

35-4060-

108929-

372685-- •
|.

I97föó- - *

1962^28-18- o'
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.eeknd. Delft. ,
Rotterdam. Hoorn.

|
Enkhuizen. Summarium,

L376 -10- o

ï8

- 2.035-16-19- 8

3f - 1 1 - 8: 230712.- 4- 8

61 12.-19- 8 434229- 4- O

f783 -10- 8

676-14- o

230824-19- o

237285- 3- 8

f763- 8-0

194844-18- 8

193684- 7-0 668-14-0
202120-17- o

;1
j -

">2J>0 - 2 * O

do - 1 5" - 8

5787-10- O

222792 - f - o

600-15-- 8

3885-29- 5" 8

-70 2- 7- O

,335.3- 4- 8

j-647-if- O

269993-18- 8,

108245- - 7- o.

2085-5-2-19- o 47**^99 -i<S- °

-:
2J-
f260- 2-8

-- -| 28175-2- 6- 8
-' 600- 15- - 8 102310-16- 8

. <

• '33

2- 9- 8

0-15-- o

^Vo-if- o

2189S0-10- 8 378239- s~ 8 2615-08-13- o 384063 - 3 - o 424997° 16- o

228980-IO- 8; 378239- f- Si 26lfo8-I3- O

1687- 1- O

384063- 3- o 4248283 -If- O
- - -j 247-10- o

228980-10- 8' 378239- f- 8
; "2615-08-13- o ! 384063- 3- 042485-31 - 1 ƒ - o

Schc



272 OUD en NIEUW OOST-INDIEN,
Schepen.

Onder Cornelis Jan Simons , Extra-

ordinair Raad,en Landvoogt van

Ceylon, in 't jaar 1708.

Barnevelt.

Neptunus.

't Gliyn.

De Theeboom.
De Concordia.

Oofterftein.

Hoedekenskerke.

Donkervliec.

Yfelmonde.
Duivenvoorde.

Abbekerk.
Lokhorft.

Zuiderburg.

't Huis ter Loo.
Roozenburg.
Oen-geeft.

De Kiefhoek,

't Huis ter Boede.

van Batavia.

van Ceylon.

OnderMr.Ryk!ofMhbaëlvanGoens
fi

Viceprefident van den Raad van

Juftitie , in 't jaar 1709.

Limburg.
Bevervvyk.

De Prins Eugenius.

Nieuwburg.
Wateringen.

De Herftelde Leeuw.
Wefthoven.
Den Donau.

WafTenaar.

Schellenberg.

Breedenhof.

't Huis te Hemert.
Reinenburg.

De Generale Vrede.

Gamron.
Slooten.

De Unie.

Schoonewal.

van Batavia.

Jaaren. Maanden

1707. 9 Nov.
9 dito.

9 dito.

30 dito.

1708. 1 ƒ Januarii.

1707. 9 Nov.
9 dito.

9 dito.

9 dito.

1708. 10 Febr.

1 f Januarii

1707. 9 Nov.
1708. 1 fJanuarii

1707. 1/ Dec.

if dito.

ij* dito.

1/ Dec.

1/ dito.

van Ceylon.

1708. 2/ Nov.
2/ dito.

'2/ dito.

2/ dito.

1709. 1/ Febr.

1708. 2/ Nov.
28 dito.

1709. 1/ Januarii

1708.

1709.

1708.

2ƒ Nov.
2j- dito.

2/ dito.

2/ dito.

1 f Januarii

23 Dec.

23 dito.

23 dito.

23 dito.

23 dito.

477484-16-
370670- /-
2I9f27- I-
189866- 8-
3003QI -14-

422020 - 18 -

27fI 72-I2-
273728 -IJ"

-

36I09I - l8-

3?P78i- 8-

341983- 6-

2849/4- 6-
182/30- 1-

Amfterdam.

iff78fO- / 8, ^
"I 4^48- 7o

25-1690- ^

43313- /- o

970922- 6'

4872- o-
372.7T4- jo

4872- 0-0 230996-1(0

2/81829- 16- 8

1/10342- o- o

/f0962- 9-0
278619- 19- o

269747-18- 8

748- 7- o

1099330- 6-8
1729/- 12-

5-/29- 14-8

43160/-
311008-

2330/0- i- j

3818/9
iS//if

:

-1- o

-1- o

2633246- o- o-
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'eeland. Dekt. Rotterdam.

>3-ip» o m~i9- o rp3-ip- o

JÜ4|8-itf- 8
J 274790-1 - 8

3. ol S>ff8- f- 8

"om- 1- <

08(6-19- 8

29.0-11- o

-VflV 6- 8

iiof34- t- ö

e »

Hoorn.

10061-17- °
134818-1*- 8

* mm

Enkhuizcn.

100304- 0-0
lofio6-lo- o

Summariuro,

184/41- 7- o 394443-14- o Mf48f- 8- 8 40/410-10- 05-119713- !ƒ- 8

7645- 8-0

5-94- 0" 8

1972.81- 8-0

7108-13- o 7084-14- o

f94- 1?- 8

-! 119486- 9-0

-

7859- 8- o

•ftf-7f- 4- O

14IO4I- 7-0

^730 «io- 8

118491- f- 8

i6ffi6-i7« 8 ^94-13- 8

Wfc'19-io- 8| 3offi3- 9- 8, 137189- if- 8j 414643-18- 8
(
13/816- 9- d/477439- 3- o

* I'
™ *• Mm , Onder



274

Schepen..

Onder den Hoog Ed: Heer Jam
van Hoorns Gouverneur Generaal

van Indien, in! 't jaar i 7 i o.

Zandenburg. van Batavia

De Liefde.

JVleervliet.

Barfande.

Donkervliet.

Den Berg.

De Moffel.

't Vaderland Getrouw.
Zuiddorp.

Hoedekenskerk.
j

Grimmeflein.

Vryburg.
De Brug.

Ouwerkerk.
Horltendaal.

Waarden.
Diemen.
Engevvormer.
Koning Carel de 'derde.

OUD en NIEUW
Jaaren. Maanden.

f

OOST-INDIEN,
Amflerdarn.

'1700,

•1710.

?ioaob.
31 dito.

31 dito.

30 Nov.
30 dito.

15- Januarii,

18'Febr.

.

:

van Ceylon

:

[70P. 2pOcl:ob.

2p dito.

400498 -II-
378745- 8-
26763- 8-

325-229- if-
2dfi77- 7"
236787- o-
145-114- 6-

o
o

o

o

o

8

8

. 49. dito. i

. 29. dito.

.90 Nov.
29Üdob
if Nov.
23 Dec.

23 dito.

• 23 dito.

23 dito.

23 dito.

-

Popkensburg.

Beliëvliet. " •ot-o:

Onder den Ed- Heer Pieter Je Vos ,

Raad Ordinair van Indien,

in 't jaar 1 7 1 1

.

Noordbeek. van Batavia.

Barneveld.

Meinden.
De Arion.

Arendsduin.

De Herftelde Leqdw., \

Oollerftein.

WafTenaar.

Gamron.
De Stantvaftigheid.

Limburg.
't Huis te Hemert.
De Avonturier.

Korfloot. - *? •

Bentveld. -van Ceylon.
Slooten.

't Ham.
Beverwyk.

't Raadhuis te Middelburg.
Zandhorft.

.23 dito.

23 dito.

1710

17 11

28 Nov.
28 dito.

28 dito.

28 dito.

18 Febr.

1778315-- 16- o

304825;.

335-298-

W lÏT9T~ l f- °

-

340347. i- 8

441847- 2- 8
417112- f- o
187302- ƒ- 8

174014-13- 8

5193911- 11 - o

334P?7.i;

271876, ,

1710. 28 Nov.
28 dito.

171

1

1710

28 dito.

1 f Januarii.

28 Nov.
28 dito.

28 dito.

28 dito.

171 1..1 fJanuarii,

1710. Dec.
dito.

dito.

dito.

dito.

dito.

ifóo6z$- 8-0
'

360841

320238

;840- • t

10445-16- if- 8

2605-5-71- 8-8!

3
l

ip

3212"

85-81
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Delft. Rotterdam. Hoorn. , Enkhuizen. Summarium.

ff- f- o

?- °

4o!4- 3" o

37f 3" 8

ff6l- 0-0

2ipï4f-If- o

m* ir- s

g3 - 7- 8

402- 4- o

3id 8 -11- 8

-1-4-8

22p8i-i8- 8

37/" 3" 8

föïO- 0-0

2 3
25T4" f" 8

Z58f?p-i8- o

410-19- o

gl>3- f 8

Ui .6- 4- 8

246173 - o - 8

25-8184-10- o

f11212- 7- O

f/4P-i4- 8

zpf68f- f- 8

37J" 3- 8

301610- 6- 8

67^4-16- 8 6720- 6- 8 6ffo-ii- o

375"- 8- o
266106"- ip- o

273202-13- 8

2f3023- 6-0

68r- 8- o

f688- 8- 8

ipo7f6-i3- 8

iP7P4f" 8-0

3P43PO-io- Of732pp7 -i8- o

6ff2- 6- 8

2073 ip- II- o

402j-f
- ip - o

184073-11- o

26o2ff- f- ol43pior- 7- 8!f3ii86p- 6- o

M m z Sche-



17^ OUD en NIEUW
'Jaaren. Maanden.Schepen.

Onder den Opperkoopman Piefer,

van Hoorn , in 't jaar i 7 1 2.
'

van Batavia. 171 1. 30 NovDe Generale Vrede.

De Unie.

De \mazone.
Diemen.
Voorburg.

De Barbices.

Schoonewal.
Waarden.

Koning Carel de Derde.

De Kiefhoek.

De Neptunus.
De Samfon.

De Haringthuin.

JMeervliet.

Prins Eugenius. van Ceylon
Den Berg.

't Noorderquartier.

Reinenburg.

Schellenberg.

Ganzenhoen
De Engewormer.

30 dito.

30 dito.

30 dito.

1712. 15- Febr.

171 1. 30 Nov.
30 dito.

17 r2. 15- Januarii.

1711

1712.

1711,

30 Nov.
1 j" Januarii

30 Nov.

30 dito.

30 dito.

30 dito.

22 Dec.
22 dito.

22 dito.

22 dito.

22 dito.

22 dito.

22 dito.

Onder den Ed- Heer Joannes van,

Steeland , Raad Extraordinair
j

van Indien, in 't jaar 171 3.

Barnevelt. van Batavia. 171 2. 2f Nov.
Kokkenge.
Grimmeftein.

Wynendaal. 171

3

Zandenburg. 171 2.

Wefthoven. 171

3

Den Donauw.
De Stantvalligheid.

De Oude Zype.
Oudenaarden.
Korfloot.

De Leidsman.

Bennebroek. van Ceylon.

Bentveld.

't Raadhuis van Enkhuizen.

't Vaderland Getrouw.
Reineitein.

Waar van Subftrahere, zoo veele

van Ceylon per iaótuur in den jaare

1708. abullve op partye Sappan
hout te veel aangerekent is

OOST-INDIEN,
Amiterdam.

J-394J-4- o-
5-23042- 8-
280203-12-
2-2972- 3-
1365-18- 4-

401574- 9- o

410617- 19-8
240980-18- o

242209 - 4 - 8

2f dito.

zf dito.

Febr.

2f Nov,

1 3 Januarii

5-015-87- 18'

266827- 8

371884-12-
147618- 16

1712. 25* Nov.

2f dito.

25- dito.

171 3. 13 Januarii

-

1712. 25- Nov.

2f dito.

20 Dec.
20 dito.

20 dito.

20 dito.

20 dito.

175-2190- 8-0
49f687 -

,y

227623-
f

375-14- 8-

1295*382- 11- o

* 234477

•

•j 224241-

,1$

$047948-15- 8-

1287918-15-- o.

444827
245248- 1-»

690-10- 8-
* m *

:

277674-
290373-
175-280

-

10-
8-

if-

8

8

- -' m

::

,2028900-18- 8
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geland. Delft.

tj7f-ï6- 8 6948-18- 8

ƒ804- ip- 8j

4745-60-12- 8

37f-i4- 8

jj^fö-u- 8

J8dj7-~7^1 Z81885-- ƒ- 8

Rotterdam.

Ö70Ö-11- 8

222067- 0-8
323695-- p- 8

Hoorn.

6871- 3- 8

?7f-H- 8

244936-18- o

Enkhuizen.

6PO3- 6-0

37f-ij- o

134192-16- 8

465-12*19- o

Summarium.

8623- p- o

p-M15- ö

fói 182- 10- 8

7330- 15- - 8! 7382- ƒ- o

25*2183-16- o 288084-16- 8 61 n 822- p- 8

715-8- 8- o

58£'7f-i9- o
376-18- o

(

376-18- o

- 3045-5-1 -ip- o- -

316633 -ip- 8

865-2- 11- 8-

40}i02-

li^yo'

10- O'

85-5-0- 7- o

2- o 320912- 4- o 331943- p- 8

ui. yo- 2- o 310912- 4- o, 532943- 9- 8

7fPV 5.54f7*»"i8- 8

I

277240-
24I382'

P- s.

8

8r74 -i4 - 8

rswr-u- 8

M m
3

— — —

376-
61823-
6475-0-

17-
18-
8-

8

85-p- 7- o

688819- if- o

304571-19- o

316633-19- 8

277240 - p - 8

242449 -
1 3 - 8

261813-18- o

6475-0- 8- o

U 185-65-9- 4-0

342980-12- 8

341980 - 1 z - $

4687680- ƒ- o

3037- 1 - o

4684643- 4- o

Onder



278

Schepen.

OUD en NIEUW OOST-INDIEN,
[Jaaren. Maanden.

Onder Antoni Valkenier , Opper-

koopman des Kafteels , in

't jaar i 7 1 4.

De Samfon.

Hoedekenskerk.

Gamron.

Ryffel.

Ouwerkerk.

De Amazone.

't Noorderquartier.

De Engewormer.

Abbekerk.

De Moffel.

De Brug.

Vryburg.

Nederhoven.

Voorburg.

't Huis ter Boede.

De Ellemeet.

Duivenvoorde.

Beverwaard.

Den Berg.

Arendsduin.

Mynden,

van Batavia, 171 3. iAugufti

van Ceylon.

1714. 1 Maart.

Amfterdam.
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;«land. Delft. Rotterdam. Hoorn. Enkhuizen. Summanum.

^

fz6onj= 14-8

Onder



28o

Schepen.

OUD en NIEUW OOST-INDIEN.
Jaaren. Maanden

Onder den Bengaalfchen Baan-

meefter en Schipper Cornelis de

Flamingo in 'tjaar 1715*.

Barbice. 17*4- l6 Nov.

De Generaale Vrede.

Barneveld.

Doornik.

Popkensburg.

Grimmeftein. ;

De Herftelde Leeuw,

Zandenburg.

Wefthoven.

Horftendaal.

Schoteroog.

Ter Horft-

Reineftein.

Beverwyk.

't Huis te Hemert.

't Huis te Wateringen.

Korsfloot.

Schoonewal, den -f
ta Sept. binnen.

't Raadhuis van Enkhuizen.

DeHaringthuin, ipdcnOaob. binn.

Amllerdam.

Waflènaar.

Zuiderbeek.

Bentveld.

Noordbeek.

Limburg.

Schellenberg.

Lokhorft.

van Ceylon

171 f.
i4Januarii

18 Febr.

1714. zi Dec.



ïïland.

of NEDERLANDS MOGENTHEID aldaar. i8r

Delft. Rotterdam. Hoorn. Enkhuizen. |
Summarium;

Behalven

ID

de Lading der

N n

(7x30000 - o - o

drie Nafchepen. I ƒ00000 - o - o

7730000- p- O

Onder
E El.



28z OUD en NIEUW OOST-INDIEN,
Schepen.

Onder den Ed: Heer Directeur

Generaal Jbraham Douglas,

't jaar 17 1 6.

Jaaren. Maanden.

Linfchoten.

Wefterdykshorn.

Mynden.

De Standvaftigheid.

Prins Eugenius.

De Kykuit.

Zandenhoef, een Nafchip.

Meyenburg.

't Vaderland Getrouw.

RyfTel.

Diemen, een Nafchip.

De Samfön.

Voorburg.

Neptunus.

Charlois.

De Engewormer.

't Noorderquartier.

De Brug.

Ouwerkerk.

Ganzenhoef.

't Huis ter Lede.

Wynendaal.

Oudenaarden. van Ceylon

't Raadhuis van Middelburg.

't Huis ten Donk.

Waarden.

De Loosdrecht.

Belvliet.

van Batavia.
, 7Ij.. ?0 Octob.

28 Nov.

Amfterdam.

1716. 21 Febr.

171 f. 18 Dec.
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^

:eland. Delft. Rotterdam. Hoorn. Enkhuizen. Summanum,

-

1

1

I

> s

'

1

\

' '

.

N n 2
r~7Ondeaf



284 OUD en NIEUW OOST-INDIEN,
Schepen.'

Onder de Heer Hcnrik Bekker , Or-

dinair Raad , en Landvoogt van

Ceylon, in 't jaar 1 7 1 7.

De Elifabeth. van Batavia.

Barneveld.

De Generale Vrede.

Koning Carel.

NefTera'k.

d'Uno.
Zuiderbeek.

Zandeaburg.
Barbice.

Het Raadhuis van Vliffingen.

Wefthoven.
Arendsduin.

Kiethoek.

Sleewyk.

Den Berg.

Abbekerk.
't Huis de Vlotter.

De Moffel.

Duivenvoorde.

Risdam.

De Oude Zyp, gebleven tuffchen

Ceylon en de Kaap
Groenswaard.

Witzburg.
Meerhuizen.

Berkenroode.

't Geyn.
Middelwout.
Kokkenge.
Strykebolle.

Jaaren. Maanden.

171Ö. 1 Nov
en

1 Dec.

van Ceylon

Onder Schipper Hayman deLaver

1717. itfjaunarü

16 dito.

Amfterdam.

7 18.
van Batavia. 1717. 1 Dec.

in 't jaar

Wefterdykshorn.

Meynden.
't Huis ten Donk.
Hoogermeer.
Voorburg.

De Leydsman.
Meyenburg.

De Herftelde Leeuw
Cats.

Rotterdam.
Nederhoven.
Ryksdorf.

Ryffel.

Noordbeek.
Lugtenburg.

't Raadhuis van Enkhuizen.

Den Donau. van Ceylon.

Ganzenhoef.

De Amazoone.
Loosdrecht.

Bentveld.

De Spiering.

Waffenaar.

't olot Aldegondc.

171 8. iöjanuarii

16 dito.

zo Maart.

1717. zx Dec.
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,eeland. f Delft. l
Rotterdam. Hoorn. Enkhuizen. Sumüiarium.

72j>pj"ii-i3- o

N n 3

JIJfOOO- 0-0

Onder



2U OUD en NIEÜMT OOST-][NDIEN,
Schepen. JJaaren. Maanden. Amfterdam. 1

Onder de HcevGerardvan derSeyde,

Equipagiemeefter op 's Com-
pagnies Werf , in 't jaar

1 7 1 p.

Berkenrode. , van Batavia.
1718. 2.9 Nov.

7 Dec. )*£

Elifabeth.
en

1719. ij-Januarii ,

Prattenburg.

Kokkenge.

De Stantvaftigheid. \

Schellenberg. • <

Schoteroog.

Ter Niflè.

Meerhuizen.
'

Joanna.

Valkeniflè.

Barbices.

V

'

Het Raadhuis van Middelburg.

't Vaderland Getrouw.

Ter Horft.

Oudenaarden.

Kiefhoek.
t

Groenswaard.

't Noorderquartier.
1

't Huis ter Boede.

De Haringthuin.

't Huis te Vlotter.

Borzelen. van Ceylon 1718. Zf Dec.

Linfchoten.

Ouwerkerk. -

Middelwoud.

Doornik.

Hoedekenskerk.
/

Reineftein.

Wynendaal , den zden Nov. binnen -

'
,||,



of NEDERLANDS MOGENTHEID aldaar. 287

:eland. I Delft. Rotterdam. Hoorn. Enkhuizen. Summariura,

[

'

ii

835-1000 - 0-0

Onder



288

Schepen.

OUD en NIEUW OOST-INDIEN,
Jaaren. Maanden.

Onder Michiel'Landsheer , Schipper

en Commandeur der Retour-
vloot, in 't jaar 17 zo.

Meyenburg. van Batavia.

Zandenburg.

d'Uno.

Koning Carel.

Wefterdykshorn.

Amftelveen.

De Hopvogel.

Barbeftein.

De Neptunus.

Waflènaar.

Ganzenhoef.

Wendela.

Arendsduin.

Den Dam.

De Samfbn. van Ceylon.

Amfterdam.

Vrieswyk.

Charlois.

De Margareta.

Strykebolle.

Het Raadhuis van Vliffingen.

Noordbeek.

Hoogenes.

De Spiering.

Opperdoes.

De Vifch , 't Na- of Theefchip

,

voor Amfterdam , met een in-

koops - lading van 24785-8 - o - o

Maakende te zamen ontrent een

inkoop van

17IP. 30 Nov.
en

1720. ifjanuarii

Amfterdam.

1720. 16 Maart
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;land. Delft. Rotterdam. Hoorn. Enkhuizen. Sümmariilra,

O o

7Ó00000- 0-0

Onder
T. D E E t.



2pO

Schepen.

OUD en NIEUW OOST-INDIEN,
Jaaren. Maanden.

Onder Jofef Lothett, Independent

Fiscaal , in 't jaar 1711.

Zuikerfchepen.

Barneveld.

Prattenburg.

Elifabeth.

Meynden.

Leyden.

Kommerruft.

Valkenis.

Steenhoven.

De Stantvaftigheid.

De Schotze Lorrendraayer,

NefTerak.

Sleewyk.

't Huis ter Horft.

Rynsdorf.

't Raadhuis van Enkhuizen

Ryflèl. van Ceylon.

Schoonenburg.

't Huis ten Donk.

De Herftelde Leeuw.

't Slot Aldegonde.

Luchtenburg. van Mocha

Rotterdam.

't Huis te Vlotter. Nafchepen

Meerhuizen.

Middelwout.

Noordwaddingsveen.

't Stadthuis van Delft.

Haaksburg.

van Batavia. 1720. Nov.

Amfterdam.

1711. Januarii

1 April.

I
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geland. Delft. Rotterdam. \ Hoorn. Enkhuizen. Summarium.

O o z

1023 f000- o- o

Ondey



Zuikerfchepen.

van Batavia.

2*?E

Schepen.

Onder N. de Haan , Schipper, en
Bevelhebber dezer Vloot , in

't jaar 1711.

De Magdalena.

Purmerluft.

Amfterdam.

Wefterdykshorn.

Koning Carel.

Schoteroog.

Delftsland.

Den Dam.

Waiïènaar.

't Noorderquartier.

Stiykebolle.

De Geertruy.

't Vaderland Getrouw.

Barbices. van Ceylon.

't Huis Aflênberg.

Wendela.

Ouwerkerk.

Borzelen.

Hoedekenskerk.

Nederhoven.

Doch deze volgende zyn ontrent

de Kaap der Goede Hoope in

een fwaare ftorm gebleven van

de Voorvloot ; behalven nog 6
eerft uitgeloopen fchepen , die

in dit zelve jaar, den i<5
denJunii

in de Tafelbaai vergaan zyn.

Amfterveen,de Zeevoogt der vloot.

Samfon.
Het Raadhuis van Middelburg.

Reineltein.

Blyenburg.

't Huis van Foreeft.

Voorburg. Nafchepen

't Hof niet altyd Zomer.

Goudriaan.

De Mareareta.

Opperdoes. '

't Raadhuis van Vliffingen.

OUD en NIEUW OOST-INDIEN,
Jaaren. Maanden

1721. i Dec.

Amfterdam.

1721. 22N0V.

1722. 2pjanuarii

1 April.
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beland. Delft. Rotterdam. , Hoorn

/

Enkhuizen. Summarium.

Den inkoop de-

zer Vloot is niet

openbaar bekent
gemaakt, en daar-

om ontbreekt vj
hier.

Oo 3 Onder



294
Schepen.

OUD en NIEUW OOST-INDIEN,
IJaaren. Maanden.

Onder de Heer en Mr. Jan van

Stryen , Advocaat Fiscaal van

Indien, in 'tjaar 172.3.

Opperdoes. Zuikerfchepen

Het Raadhuis van Vlifïïngen.

Anna Maria.

Schoonenburg , ontrent de Kaap
verongelukt.

Hagenes.

Doornik.

De Elifabeth. van Batavia.

De Stadt Leyden,

Prattenburg.

Barneveld.

Bentveld.

Kommerruft.

d'Unie.

Valkenifle.

Meyenburg.

Berbeftein,

Noordbeek.

't Stadthuis van Delft.

Cats.

Lugtenburg.

Loenderveen.

Haften.

De Johanna.

Stadtwyk. van Ceylon.

Berkenroodé.

Meerhuizen.

Heinskenzand.

Jacoba. Nafchepen.

Theodora.

Hillegonda.

De Samaritaan.

De Bramman,

Amfterdam.

1

]

»

1

1
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geland. Delft. Rotterdam. Hoorn. Enkhuizen. Summarium.

8800000- 0-0

Onder



296 OUD en NIEUW OOST-INDIEN,
Schepen.

Onder de Ed: Heer Hans Frederik

Berkman , Extraordinaar Raad
van Indien , en Sergeant Ma-

joor , in 'tjaar 1714.

jjaaren. Maanden.

Linfchotcn.

De Geertrny.

't Slot Aldegonde.

Wendela,

Caftricum.

Wefterdykshorn.

Meynden.

Amfterdam.

Weft- Vriesland.

Ooftruft.

Zoetclingskerk.

Middelwout.

Ryksdorf.

Delftsland.

De Spiering.

't Huis ten Donk.

Groenswaard.

't Huis de Vlotter,

Magdalena.

Witzburg.

De Vifch.

Kokkenge.

Midloo.

Raveftein.

Nieuwvliet.

Stabroek.

Zuikerfchepen

van Batavia

van Ceylon

Nafchepen.

't Hof niet altyd Zomer.

Pathmos.

Strykebolle.

HetTheefchip, met drie anderen
die nog onbékent zyn.

Amflerdam.
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land. Delft. Rotterdam. Hoorn. Enkhuizen.

207

Summariunu

Den inkoop de-

zer Vloot is niet

bekent gemaakt.

Deel,
PP VYFDE



i9 S OUD en NIEUW OOST-INDIEN,

VYFDE HOOFDSTUK.
Uit het getal der ingekomen fchepen , en den inkoop, bljkt de magt dezer Maat-

fchappy. Als mede uit andere effecten in Indien, en hier te Lande. Doch niet

minder uit de Landen , by haar in Indien verovert , ofbevaaren. y#s Ternate, Amboina
^«Banda. V Koninkryk van Jakatra. Tayouan. En in 'tjaar 1628. L)e (ledenGz\e,

raBaticalo, e/> Ceylon. Trinkcnemale , en Nigumbo. Malacca. Verfcheide andere

fteden op Ceylon, en op de Kuit. De /?fr&/z Koulang , Cranganör, Coetsjien, Cana-

nór, en 'tkoningryk MacafTar. Koophandel der Nederlanders op Java's Öoftkuft, en

tot Bantam, als mede op Sumatra. Haare veroveringen o/>Timor, Solor, en op Cho-
romandel. Hun koophandel in verfcheide Ryken van Indien. Met al het welke Zy
al de Ouden, en al de hedendaagxen , die Indien bevaaren , verre overtreffm. Bewind-

hebbers van Amfterdam. Buiten - Bewindhebbers te Amfterdam zittende. Bewind-
hebbers van Zeeland. Bewindhebbers van Delft. Bewindhebbers van Rotterdam.

Opheldering van een fwaarighejiu wegens de Delftze Bewindhebbers onder de Rotter-

damze gemengt. Bewindhebbers van Hoorn. Bewindhebbers van Enkhuizen. Ad*
vocaaten der Ooft - Indrfche Maatfchappy.

Uit het

getal der

ingeko-

mene meer
U'

It deze opgave van zoo veel ryk-

geladene en behouden binnen-

gekomene vlooten , te zamen
dan ifoo fchepen uitmaakende,

fchepen, mitsgaders uit de inkoopspenningen,
?
n
.

den
door de Hollanders in Indien by yder

inkoop, . , n . * *

biykt de vloot befteed , en te zamen vry meer
magt de- dan drie honderd vyftig millioenen be-
zer Maat- dragende , en die by den uitkoop nog
lenappy. W£j ru im eens zoo veej beloopen , is zeer

klaar 't groot vermogen van deze Maat-
fchappy , in opzicht van haare geringe

beginzelen ( van tuflehen de zes en zeven

millioenen) af temeetenj temeeiv, alzoo

die kleine hoofdfom, waar mede zy be-

gon , in Junii in 't jaar 17Z0. tot een

iomme van 1080 ten honderd , en nog
hooger, gerezen is, en zulks, niet te-

genitaande zy in dat jaar al ettelyke

fchepen verlooren , en zich (dat noch
meer verwondering verdient) genood-
zaakt gevonden heeft , om zeer fwaare

oorlogskoften zoo op Malabar , als

voornamelyk op Java , nu eenige jaaren

aan een te dragen.

Dit was een ongemeene ryzing , die

buiten eenig voorbeeld was , en hoewel
die actiën , by de tyding van de dood van

den opperlandvoogt van Indien , de Heer
Chrijloffel van Swoll , in Julii ( daar zy
den 2den Junii 'sjaars 1719. nog op 902
waaren) op 866 daalden , zoo was dit

echter van geen zonderlingen duur, ver-

mits zy , by 't invallen van een weer-
gadelooze vloot van 80 tonnen gouds en
ƒzooo gulden inkoops , weder aanftonts

,

en zoo van tyd tot tyd al hooger gere-

zen zyn.

Als mede Indien men hier by nu eens de verdere

uit andere vafte en loiTe goederen , die deze Maat-
effedten fchappy zoo in Indien als hier te lande,
in Indien, bezit , ging optellen , die zouden mede

Lande.
C
nog veele millioenen bedragen. Waarby
men dan ook de fchade van ( zoo verre

my bekent is) wel over de 200 fchepen,

die zy van tyd tot tyd geleden , en waar
onder 6 t'huisvaarders , ontrent de Kaap

,

en 6 uitvaarders in de baai aan de Kaap

,

in 't jaar 1722. verlooren heeft, aanhaalen

mag, door welk verlies zy, buiten alle

tegenfpraak , van zeer groote voordeden
ontzet geweeft is; behalven dat ook het

verkrygen van 't Oftroy , om alleen op
Indien te mogen vaaren , tot verfcheide

maaien toe, haar ettelyke millioenen ge-

kort heeft.

Hier tegen heeft zy , by tyden van Oor-
log , ook een groote menigte van gal-

lioenen , of kraaken , en andere fchepen

der Portugeezen (die een getal van verre

over de honderd uitmaaken) en ook
eenige van de Engelfchen, en Franfchen

(aan welke zy ook wel eenige verlooren

heeft) genomen, dat mede wakker ge-

ftyft heeft.

Maar laat ons van deze aangenaame
befchouwing van haare magtige vlooten

,

en zoo rykgeladene kielen , dat kragtig

fteunzel
, ja de hartader dezer landen

,

eens te lande overflappen , en vooraf in

't korte (gelyk wy daar na over yder ver-

overde landvoogdy in 't byzonder , en

uitvoerig handelen zullen) gaan zien,

wat de Hollanders in Indien ( ten klaaren Doc
,

bewyze , dat zy 'er zyn geweeft
,

gelyk
uit J

zy tot nog toe in 't volle bezit zyn van Land.,

't gene zy daar verovert hebben) van de byh ):i

Portugeezen van tyd tot tyd met het
1
"^:

fwaaad in devuift gewonnen hebben, en fbe

hoe magtig, en ontzagchelyk zy, doorren,

't dapper en voorzigtig gebruik van hunne
wapenen, niet alleen voor alle die Inlan-

ders , maar zelfs ook voor alle Europeërs

aldaar, geworden zyn.

De koning van Ternate ftont zedert.
!s

den i3 den Augufti if99. hen toe , daar
natJ

te handelen , alwaar zy tot den I4de" Maart boina

1606. bleven , wanneer Pedro i'Acunha^mi
hen 'er weer uitdreef; doch hier af zullen

wy breeder onder de ftoffe van Ternate

fpre-
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fpreken , en tegenwoordig alleen zeggen

,

dat zy ten tvde van koning Amflerdam

(anders Kaytsjili Sibori genaamt) dat ryk,

en dien vorft, overwonnen, en die ko-

ningen zedert zoodanig na hun hand gezet

hebben, dat zy tegenwoordig niets buiten

weten , of tegen de wil van den Land-

voogt konnen uitvoeren.

Het eerite landfchap , dat zv de Por-

tugeezen afnamen , is de gantfche land-

voogdy van Amboina geweeft, die hen de

dappere zeevoogt, Steven van der Hagen,

zonder flag of ftoot, in 'tjaariöof. den

22 ften Februarii afhandig maakte j eene

verovering , waar door zy meefters van

de kruidnagelen geworden zyn.

De landvoogdy van Banda hebben zy

in 't jaar 1609. , onderden onderzeevoogt

Simon Janfz Hoen , na de fchrikkelyke

moord ontrent den zeevoogt Pieter Wil-

lemfz Verhoeven , en verfcheide andere,

op een verraaderlyke wyze gepleegt,

den ioden Augufti verovert , en toen

met die trouwlooze Bandaneezen wel

een goed verdrag gemaakt , maar 't ge-

duurig overtreden daar van is oorzaak

geweeft, dat zy in 't jaar ióif. door

den oppergebieder van Indien , den heer

Gerard ' Reynft , en in 't jaar 1611. den

2I ften Maart wederom door den heer Jan
Pieterfz Coen , zoodanig beteugelt zyn

,

dat zy , na menigvuldige verbondbreu-

ken ( die wy breeder op zyn plaats aan-

naaien) zich noit meer in ftaat gevonden

hebben , om iets van gewigt tegen de

Nederlandfche Ooitindifche Maatfchappy

te ondernemen ; maar genoodzaakt zyn

geweeft , om , in weerwil zelf , zich

onder haar beftier ftil en gehoorzaam te

dragen.

link- In 't jaar 1619., den $often Mey , heeft

ryhan zich die zelve heer Coen , diens dappere
Jak ra. en koene daaden zoo wonderlyk wel met

zyn naam overeenftemmen , met het

fwaard ook meefter van de ftadt , en

't koninkryk Jakatra gemaakt , en aldaar

op des zelfs grond eerft de veiling geftigt,

waar op men naderhand die fchoone ftadt

Batavia (dat heerlyk gedenkftuk der

aloude Batavieren) gebouwt heeft.

In den jaare 1614. zyn zy , ten deele
T.ouan.by verwilTeling tegen Pehoe (of de eilan-

den de Piscadores) ontrent de Chineefche

wal gelegen, ten deele by koop, bezit-

ters van Tayouan , of van 't eiland For-
mofa, geworden.

Di leden De ftadt Gale , op 't eiland Ceylon

,

Gi: en won Willem Jacobfz Cofler , den I3 den

rtó;a|o, Maart 1658. van de Portugeezen $ waar

]
,|

e^~ aan de Ed: heer Adam Weflervoold , ex-

traordinair Raad van Indien , den i8de"

April, ook de ftadt Baticalo , op 't zelve

eiland gelegen, hegtte.

De Ed: heer Antoni Caan, extraordi-

nair Raad van Indien , ontnam in 'tjaar

Malacca.

1630. den Portugeezerv aldaar ook de
fterke ftadt Trinkenemale , en de Èd: heer Trinke-

Dire&eur Generaal Philip Lucasz , dennemale
pden Februarii 1640. de ftadt Negumbo. en ^'"

OndertuiTchen maakten zich de Neder*
gum °

'

landers den I4den Janu.arii 1641. onder

't beleid van den Bevelhebber , Minne
Willemfz Caartekoe , en den fergeant Ma-
joor Joannes Lamotius, na een beleg van

vyf maanden , en na een zeer bloedigen

en hardnekkigen ftorm , meefters van,

't ontzachlyk Malacca , waar op zy zoo
meenigmaal 't oog gehad , en zoo me-
nigen vergeeffchen aanflag in 't werk
geftelt hadden.

In 't jaar 1644. heeft deEd: heer Fran-

cais Caron, ordinair Raad van Indien, deVerfchei-

ftadt Negumbo , die de Portugeezen weer de andere

van ons gewonnen hadden, herwonnen. 5.
ed

?
n op

Daar na heeft de Ed: heer Directeur en
'

p <}e

Generaal Gerard Huift , den 1 f
den O&ober kult.

iöff. , de ftadt Galture , en den izden

Mey i6j*6. , de heer landvoogt Adriaan
van der Meyden hen de magtige ftadt

Colombo ontwrongen.

Dus wierd ook Toetecoryn in 't jaar

i6f8. in Februarii, en den 22,ften 'teiland

Manaar door den dapperen held , den heer

Ryklof' vanGoens , en den 2i fienJunii ook
't magtig koninkryk Jaffanapatnam , door
den majoor Jan van der Laan (dien fchrik

der Portugeezen) hen afhandig gemaakt,
die ook Nagapatnam , een fchoone ftadt

op de kuft van Choromandel , in Augufti
'sjaars i6f8. by verdrag veroverde.

Eenige jaaren daar na met de Portu-
geezen , wegens de zaaken van Brazyl

,

nog in grooter verwydering , en in vol-

flagen oorlog geraakt zynde , nam de
Nederlandfche Ooftindifche Maatfchappy
op een veel eerlyker wyze , dan zy in

Brazyl, haar flag zoo wel Waar, dat zy
op de Malabaarlche kuft buitengemeene
veroveringen op hen verkreeg.

De dappere heer Ryklof van Goens , die".,
fchrik van Malabar en Ceylon , nam 166 1 .

CoulanS'

den ioden December voor de twtedemaal
de ftadt Couhng in.

Cranganor volgde den 1 f
den Januarii

c
A
ranSa

"

1662. onder chen zelven veldheer.

In 't jaar 1663. namen de onzen den
Coetsjien

gften Januarii de fterke ftadt Coeisjien,

onder 't beleid van dien zeïven opperbe-
velhebber, na een dapperen tegenftand

,

mj waar op 't jaar daar aan in Februariicananörf

de ftadt Cananör , onder 't opperbevel •

van den Ed: heer Jacob Huftaart, extra-

ordinair Raad van Indien, volgde.

Die van Macallar , de moedigfte en'tKonink-

dapperfte onder alle Natiën van 't Ooften , ryk Ma-

wierden door den heer Cornelis Speelman
,

ca ar"

een man, die weinig zyns gelyk in gaau-

heid van doordringent verftand , en nog
minder in onbewegel) ke dapperheid had

,

tegen alle verwagting volflagen overwon-
P p z ncnj
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nenj dochzy, 't gemaakte verbond weder

verbroken hebbende, zyn door dien zei

ven heer in 't jaar i66p. zoodanig getemt,

dat zy zedert zich noit weer openbaar

tegen onze Maatfchappy hebben durven

aankanten.

K Wat vermogen de Hollandfche Natie

handel door verfcheide omwendingen , en oor-

der Ne- logen, on Java's Ooftkuft , en te Bantam

,

derian- voorgevallen, over de keizers van Java

,

lava 's

01* ofMataram, gekregen, enhoezy, door

Ooftkuft gunft des konings van Bantam, in 't jaar

en Ban- 1682. alleen vryheid om daar te handelen,
tam ; als met uitfluiting van alle Europcërs , en

Sumatr°f
wat maSt ^ °P 'tg™01 eiland Sumatra

,

' bekomen hebben, zullen wy in 'tbreede

vertoonen , wanneer wy in 't byzonder

van de zaaken van Java, en deszelfs kei

zers, van Bantam, en deszelfs koningen

,

als mede van Sumatra , fpreken.

Haarc ^P 'c e'^n<^ Timor en Solor hebben

verove- wy den Portugeezen mede verfcheide

ringen op plaatzen ,
gelyk in onze verhandeling

Tin
s°l'

^aar over blyken zal, ontnomen.

Alle welke fteden , eilanden , en ko-

ninkryken , by hen met veel dapperheid

,

zoo op de Portugeezen , als andere vyan-

den , verovert , hen in Indien zoo veel

magt en aanzien , en zoo een ruime be-

zitting van landen gegeven hebben, dat

Zy , in wyd-uitgeihektheid der zelve,

fchoon in hun eigenland maar een kleine

republyk zynde , voor veel magtige ko-

ningen niet behoeven te wyken > behal-

ven dat hun beltier in die landen zeer veel

gëlykenis met de magt, pragt, en ftatie

der vorften en koningen heeft.

Op Cho- % al het welke men de meenigvuldige

roman- comptoiren, by hen op de kult van Cho-
deL romandel in eigendom bezeten , moet

voegen , en te gelyk aanmerken , hoe

grooten handel zy al van ouds her inJapan

,

China, Ziam, Toncquin en Gmbodia,
na"d

^ .

in gelyk ook in Perfiën , Bengale en Suratte,

de ryken mitsgaders in 'tgantfche ryk des Grooten

van In- Mogols , en in Mocha ,
gedreven heb-

dien, ben , in de meefte van welke ryken de

Maatfchappy haare vafte comptoiren en

logien , onder haare directeurs of opper-

hoofden, bezit.

Die 't nu luft de ftoute bedryven , en
heldagtige ondernemingen der Nederlan-

welle zy
ders

» zo° in 't'onbevreeiVbepïoegen van

al de Ou- den grooten Oceaan , en in het kloek-

den , en moedig bevaaren van Ooltindiën met
al de he- zulke rykgcladene heen en wedergaande

ze die
^ooten ' a 's in het veroveren van zoo veel

Ind'iè'n magtige koninkryken , en in 't dryven
bevaaren, van hun gezegenden handel aldaar, eens
verre mei a\\e je bedryven en ondernemingen

fe

V

n.

rtrC
' 20° ^er t>uden, als ook van de dappere

Hun
Koop-

Portugeezen, Engelfchen en Frarrfchen,

te vergtlyken , die zal, by aldien hy on-
zydig 't vonnis hier over vellen wil,
moeten bekennen , niet alleen , dat zy
zeer verre alle de Ouden in allen deelen,

maar ook alle die groote Enropeërs in

veele opzigten, te bovengaan. Endaar
men van de landen en fteden , door de
Ouden in die geweften ontdekt , en ver-

overt , niet de minfte voetftappen weet
na te fpeuren , waar uit men maar de
bloote zekerheid zou konnen hebben,
dat zy'er geweeft zyn (daar ik volkomen
aan twyftel

, gelyk ik dat van de meeften,
als verdicht , verwerp ) zoo zyn in te-

gendeel de Nederlanders in ftaat , om de
landen , by hen ontdekt , of verovert,

niet alleen duidelyk , en in nette kaarten,

aan te wyzenj maar zy zyn tot nog toe

ook vrcedzaame bezitters der zelve , tot

zoo verre, dat hun grootfte vyanden ea
benyders zelf, tegen allen, die hen dit

betwiften , ofeenigzins in twyffel trekken
wilden , tot getuigen zouden konnen en
moeten verftrekken.

Dit was het , 't geen wy voorgenomen
hadden de wereld mede te deelen , met
voornemen , om daar op een werk te

laaten volgen, 't geen in naaukeurigheid
ai Ie andere , tot nog toe daar over ge-
fchreven , zeer verre zal overtreffen , en
een groote menigte van zaaken in 't licht

brengen , waar van noit het allerminite

by eenige Schiyvers gezien , of waar af

zy noit gehoort hebben ; weshalven ik

in die hoope leve , dat dit werk zich

zelven zoodanig aan alle lees- en weet-
gierigenaanpryzenzal, dat ik nietnoodig
oordeele daar iets meer van te zeggen

,

maar 't veel befcheidener vinde , dat aan

't onzydig oordeel , van die 't lezen zullen ,

te verblyven ; waar mede wy dit ftuk

dan ook befluiten , en allereerft hier op
het deel van de Moluccos, als zynde een

van de oudfte landen , alwaar zich de

Nederlandfche Maatichappy nederzette,

zullen laaten volgen } 't geen ons dan al

verder tot de verhandeling van Amboina
en Banda , als de naafte in tyd daar op
volgende, van zelf geleiden zal.

Alyoorens nogtans daar toe over te

gaan , zullen wy , tot een flot van de-

zen voorlooper , de naamen van alle de

Heeren Bewindhebberen van de kame-
ren, Amfterdam, Zeeland, Delft, Rot-
terdam, Hoorn en Enkhuizen, met de

tyd van hunne regeering of aanftelling,

en dood , , zoo verre wy het hebben

konnen navorfchen , en ook die van de

Advocaaten dezer Maatfchappy, hier by-

voegen.

De
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De Heeren Bewindhebberen der Ooft-
indifche Maatfchappy ter Kamer van AMSTER*
DAM.

Aangenomen by 'tOftroy den 20 Maart 1602.

(Reynier Pauw. uitgefcheid. 2 Decemb. 1613,

Dr. Dirk Bas. overleden 15 Augufti 1657.
I Pieter Dirkfz Haffehar. 17 dito. 1616.

Jan Carel. 28 October 1616.

Jaques de Felaar. dito. 161 5.

Jan Poppe. 7 Augufti 16 16".

Barent Bartwyns. uitgefcheiden 161 3.

Francois van Hoven. 16 O&obèr 161 7.

Hans Hongers. overleden 2 Decemb. 1616".

Dirk van Os. 20 Mey 161 f.

Louis de la Beecq. 50 Julü 1631.

Jan Hermanfz. }l Augufti 1614.
Lenard Ray. 2junii töip.

Gerard Reynft, als Opperlandvoogt naar Indien ver-

trokken den z Junii 161 3. en aldaar overleden den 7 Decemb. i6x f.
Albert Janfz Joncheyn. ZO Februarii 16 1 8„

Arent ten Grootenhuize. Februarii 16 1 f

.

Jacob Reepmaaker. afgegaan T Januarii 1641.

Jacob Florhz Cloek. overleden 7 Maart iöii.

' Buiten deze komen my Art. 18. van *t Q&roy
nog deze voor

:

Gerard Bicker, als de allereerfte.
,

Henrik Buyk, als de pde in rang.

Elbert Lucasz.

Ifadc Ie Meer.

Siwert Pieterfz. Sem.
Marms Vogelaar.

Geurt Dirksz.

Huibert Wachtmans.

Om wat reden nu deze Heeren door den opftellervan

de Lyft niet mede nevens de andere gemelt wor-
den , weet ik niet j hoewel ze by my 'er mede
voor te boek ftaan , om dat zy in 't Oclroy
Art. 18. gemelt worden.

In 'tjaar itfi 1.

Arent Pieterfz Verburg, die na Haarlem
is gaan woorien, en aldaar overleden in 'tjaar f623.

Jan Janfz van Helmond. 22, Maart 1617.
In 'tjaar 1 6 1 3. 21 Augufti.

Simon Janfz Schoonhoven. 8 dito. I6\f.
In 't jaar 1614. 18 Februarii.

Frans Henriksz Oetgens. 12 Maart l62f.
Gerrit Jacobfz Witzen. 14 Januarii 162.6.

't Zelve jaar, 21 Julü.
Elias Trip, wegens Dordrecht. f: dito. 162,6.

In 'tjaar 1 6 1 f . 14 Februarii.

Hillebrand Scheüimer. 22 Tunü 16"??.

In 't jaar 16 17. 11 April.
«

Andries Rykaard. 16$.
Dirk Hafelaar. afgegaan 1 Januarii 1641.
Henrik Brouwer, vertrok als Opperland-

voogt naar Indien. 1Ö3X.
In 'tjaar 161 8. 23 April.

Adriaan Pauw, Penfionaris. I Januarii ïöVff.
Pieter de Schilder , wegens beroerte 'er uitgefcheiden 1639.
Jacob Bicker. afgegaan 1 Januarii «641.

Ppj In
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In 'tjaar i 6 i 8. 4 Mey.
Jacob Poppe. Schepen.
r^- 7 rr rrt\

7f ' dr-
evel-leden 1 y Novemb.}

22 O&oberC 1624

31 dito. }

Odober.

Mey.

Junii.

8 Mey 16fz.

21 O&ober 1637.

p Septemb. iöyo.

23 Junii . itfyz.

12 Decemb. 1670.

uitgevallen Mey 1643.

uitgefcheid. if Februarii iöy8.

overleden y Septemb. i6yp.

2<5 O&ober 16f6.
Maart 1Ó46.

z6 Oétober 1661.

Dirk Heynk.

Dirk Vlak.

In 'tjaar i6 2y. p Junii.

Simon de Ryk
::: o ,> 1 _ .

Laurens Reaal.

Comelis de Vry. ' '

Henrik Voet,

Jacob Jacobfz Roch.

Dirk Tbolincx^
,

In 'tjaar 1 6.28.

Ham van Loon.

Pieter de Carpentier.

In 't jaar 1 6*
3 z

Zacharias Rpode.

Gerard Hudde.

Ia 'tjaar 1634.
Joan Huydekooper.

In 'tjaar \ipt 6.

Henrik Reynft. Junii 1548.

Comelis de Graaf uitgefcheid. 10 Januarii 1Ó64.

In 't jaar 1 6 3 8. t Februarii.

Willem Boreely Penfionaris , vertrok als

Gezant van den Staat naar Vrankryk.

Jan Munter.

In 'tjaar 1640. ip Januarii.

Gerbrand Claasz Pancras. ?

Willem Backer. >
In 'tjaar 1 6 4 1 . 4 Februarii.

Dr. Andries Bicker.

Pieter Haffelaar , alzoo Schout wiert,

Jean Ie Gouche.

Daniël Bernard.

In 'tjaar 1647. 4 Februarii.

Jooft Janfz Cruysveld.

Joris Jorisz Backer.

Jan Huift.

Roelof Bicker.

In 'tjaar 1648. 31 Augufti.

Jacob Druyvefleyn.

Willem Goes , Raadsheer in den Hove
van Holland geworden

afgeftaan 4 April

overleden p Maart

lóyo.

iöSy.

" ftonden beiden hun dienft

af den 31 December 1643.

overleden 24 Junii iöyz.

afgeftaan 1646".

overleden 18 Novemb. 1669.

y Oótober 168 1.

6 Decemb. 16fj.

Z4 Oótober 1666.

30 Decemb. 1677.
zjunu i6f6.

LI.

afgegaan 1 Mey i6yo\

10 Januarii.In 'tjaar 1 <Sy 1.

Antoni de.Lpnge.

Jacob Bas, Dirkfz.

In 'tjaar 1 of z'. 14 November.
77jomas Broers. y

Nikolaas van de Capelle.

Antoni Cajleleyn..

Hieronymus de Haze.
In 't jaar 15 y y :• '14 Januarii.

Jan Simonfz van Leeuwen.
In^'tjaar i6fóS 1 Junii.

Comelis Duyvens y van Haarlem.
Simon vaft Hoorn."

In ,'tjaar 1 6y7. Z9 Januarii.

Gillis Valkenier. . i

Dirk fuik.

In Xjaar 1 6 y 8. 31 Januarii.

Gcrrit Rap'enbroek.

't Zelve jaar. 14 Maart.

Pieter van Loon'.

In 'tis$r i<5yp. id November
r
zSpicgcir

"

.]

Henrik '.

overleden Oétober iöyz.

23 Maart iöyö.

25- April 1Ó68.

28 O&ober iópr.

27 April mi
iö Januarii 168 1.

afgegaan. 30 April 1661.

1 Mey 1662.

overleden 1 p Augufti 1 667.

y Novemb. 1 (680.

6 Maart' iö8z.

24 Januarii 1670.

Novemb. 1677.

18 April 1667.
In
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ip Mey.

8 Mey.

24 Februarii.

10 Julii.

18 November.

In 't jaar i 6 6 i

Henrik van Willigen.

In 't jaar i 6 6 z. z Januarii

Cornelis Backer.

't Zelve jaar

Jacob Steyn.

In 't jaar 1664..

Pieter de Graaf.

't Zelve jaar.

Cornelis Graafland.

In 't jaar I 6 6 6.

jfoan Huydckooper.

In 'tjaar 1 667. 10 Mey.
Lambert Reynft.

Henrik Brouwer.

't Zelve jaar. 14 Oftober.

Cornelis van Vlooswyk.

In 'tjaar 1 6 6 8. 31 Mey.
"Nicolaas Pancras.

Cornelis van Loo.

In 'tjaar 1670. 2 Januarii.

Henrik Scholten.

't Zelve jaar. 21 Februarii.

Ifa'dc Hocbepied, de Jonge.

't Zelve jaar. 8 Mey.
Cornelis Sylvius.

In 't jaar 1 67 1. 16 Januarii.

Henrik Beckcr.

In 't jaar 1673. 20 Julii.

jfoan van Vefaneveld.

In 't jaar i6y6. 10 Mey.
Wouter van Landfchot.

Gillis van Clarenbeek.

In 't jaar 1677. 18 November
Cornelis va?i Outshoorn.

In 't jaar 1678. 17 Januarii.

Louis Trip.

't Zelve jaar. 21 November.
Gerrit Hooft.

In 'tjaar 1 6ys>. 10 Mey.
Hendrik Brouwer.

't Zelve jaar. p Februarii.

Dammas Guldewagen.

't Zelve jaar. z6 September.

Joannes Hudde.

't Zelve jaar. 28 November.
Joan Rodcnla.rg.

't Zelve jaar. 28 December.
Gerard Bors.

In 't jaar 1680. 7 Junii.

Salomon van de Blocquery.

'c Zelve jaar. 10 December.
Cornelis Roch.

In 'tjaar 168 1. 30 Januarii.

Coenraad van Beuningen.

't Zelve jaar. 10 April.

Joan de Vries.

't Zélve jaar. 16 December.
Henrik Decker.

In 'tjaar 1682. 2p Januarii,

jidriaan 'Temmink.

't Zelve jaar. \6 April.

Cornelis Cloek.

In 'tjaar 1683. 20 Mey.
„Magnus van Akeren.

afgegaan 1 Mey i66j.

overleden Zf Februarii Ió8r.

afgegaan 1 Mey 1668.

overleden 4 Junii 1707-

16 Oétober 1677.

3P Novemb. 1704.

8 Decemb. 167P.
afgegaan Mey 1673.

overleden 13 Decemb. 1Ö87.

2 Novemb. 1678.

afgegaan 1 Mey 1670.

overleden 3 Septemb. 167P.

uitgevallen 26 Februarii 1680.

afgegaan 1 Mey 1676.

overleden 17 Mey 1688.

afgegaan 1 dito. 1676".

dito. 1Ö7P.
overleden Novemb. 1678.

10 Februarii 1688.

14 Julii 1Ó84.

6 Augufti 17 17.

afgegaan 1 Mey 1683.

overleden 27 Januarii 168f.

Mey 1704.

2 Septemb. iopo.

8 Novemb. itfpj.

20 O&ober 1701.

z6 Decemb. 1681.

26 O&ober i,6p3.

6 April 1708.

ïi Maart 1607.

23 Januarii iö88.

\z April 1ÓP3.

Februarii i6$f.

ïn
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io April.

f Julii.

8 Januarii.

Januarii.

3 Mey.

8 Julii.

30 November.

3°4

In 't 1 6 8 ƒ . 2ƒ Januarii.

Andries Bernard.

't Zelve jaar. 14 Februarii.

Willem Nicwwcnhuys

.

't Zelve jaar.

IPillcm van Dam.
't Zelve jaar.

Comelis Wittens.

In 't jaar 1688
Joan Corver.

't Zelve jaar.

'Joan Geelvink.

't Zelve jaar.

Ca/par van Cellen.

't Zelve jaar.

Willem van Loon.

In 't jaar 1 6" po.

Mattheus Leflevenon.

In 't jaar 1691. f April.

Gerard van Stirum.

't Zelve jaar. 21 Mey.
Nicolaas van de Velde.

't Zelve jaar. 10 September.

Awwel Fabritius.

In 't jaar 1693. 23 Junii.

Pieter Ranft Valkenier.

't Zelve jaar. p November.
Hieronymus Velters.

Alzoo Droft van Muyden wiert.

't Zelve jaar. 7 December.

Jacob Elias.

't Zelve jaar. 10 dito.

Nicolaas Witzen.

In 't jaar iópy. 2 Junii.

Jacob Jacobfz Hinloopen.

In 't jaar iöpó. ip Januarii.

Pieter de Wit.

In 't jaar 16P7. 2 Mey.
Hermanmis Gerlings.

't Zelve jaar.

Abraham van AJperen.

In 't jaar 1 6 p 8.

Gillis van Hemert.

In 't jaar 1 70 1.

Abraham Leflevenon.

In 't jaar 1702.
Wouter Valkenier

, J: F:
In 't jaar 1703. 2p Januarii.

Henrik van de Blocauery.

't Zelve jaar. 3 Mey.
Gerard van Hoogeveen. 1

't Zelve jaar. 6 November. >beide_

Arent de Rtuid. J
In 't jaar 1704. 4 Februarii.

Abraham Muyjfart.

't Zelve jaar. 17 April.

Dirk Bas.

't Zelve jaars. ip Junii.

Gerbrand Pancras.

In 't jaar 170 f. ip Januarii.

Joan Blaaww.

Jofepb Huydekooper.

't Zelve jaar. 23 April.

Jan "trif.

10 Mey. •

30 Januarii.

if December.

12 Januarii.

overleden 2j* Januarii 1704.

afgegaan 1 Mey iöpl.

overleden 17 April 1713.

afgegaan 1 Mey i6pi.

overleden 17 dito. 1716.

21 dito. 1707.

ip Maart 1704.

27 April l6pj".

p Augufti 16P3.

Mey Iöpi.

afgegaan 30 April 16P7.

30 April 1ÓP7.

overleden 2p Decemb. 1704.

afgegaan 24 Oclober 1707.

oyerleden 28 Novemb 1701.

10 Augufti 1717.

14 Maart 1705-.

7 Januarii 1712.

afgegaan 1 Novemb • r7°3-

1 Mey
1

1703.
il

overleden 20 Oftober
1

1702,

leeft. <

i

overleden 8 Januarii

j

,J7i°«

21 Septemb

afgegaan Mey 170P.

leeft.

overleden 2p Januarii 170P.

30 dito. 1716.

13 Augufti 1712.

1 1 Januarii 170P.

leeft.

In
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In 't jaar 1707. 17 November.

jiarnout Schuyt.

Pieter van Loon.

Willem Santin.

In 't jaar 1708. 2.8 Junii.

Hieronymo de Haze de Georgio.

In 't jaar 1709. 31 Januarü.

Baltbafar Boreel.

't Zelve jaar. 4 April.

Ifaac Coymans.

't Zelve jaar. 6 Mey.
JVynand van der Maas d'Avewode.

't Zelve jaar. 1 Auguiti.

Gerard Meerman , Franfz.

In 't jaar 1 7 1 o. ip Junii.

Hemik Trip.

In 't jaar 1 7 1 1. 28 Februarü

Henrik Hop.

't Zelve jaar. 23 Mey.
Abraham van Gerwen.

't Zelve jaar. iy September.

Eduard Boddens.

In 't jaar 1 7 r 3. zp Junii.

Diderik van Buren.

In 't jaar 1 7 1 4. . 2p Maart.

Andries Hees.

In 't jaar 171 f. 13 Mey.
Nicolaas van den Bergen.

In 't jaar 1 7 1 6. 1 1 Februarü.

3tyfa.f ?>«# de Blocquery.

't Zelve jaar. 18 Februarü.

Lieve Geelvink.

't Zelve jaar. 2 JuHi.

7«« «fc Witt.

't Zelve jaar. 10 December.
Reue de Vicq.

In 't jaar 1 7 1 7. 22, April.

Adriaan van Loon , Iunior.

't Zelve jaar. 4 November.
Cornelis Graafland^ Ianfz.

In 't jaar 1 7 1 8. 16 Mey.
^## Meerman.

't Zelve jaar. 2 September.

/Egidius van den Bempden.

In 't jaar 17 20.

Pk/er <SV#.

In 't jaar 1722.
3Wo£ Frederik du Fay.

leeft.

overleden 27 Maart 171 <?,

leeft.

overleden 10 Februari i 1714.

afgegaan 1 Mey 171 f.

overleden 28 Februarü 1712.

leeft.

overleden 3 Julü 171?.

afgegaan 1 Mey 1718.

overleden 4 Mey 1716".

leeft.

overleden 1 1 Junii 1720.

afgegaan 1721.

overleden 18 Decemb. 171P.

deze leven.

.

. . r*

;

I. D E E l.

Q-q Buiten-



,ö6

Buiten-

Bewind-

hebbers

te Am-
fterdam

uitende.

OUD en NIEUW OOST-INDIEN,

Buiten - Bewindhebberen der Ooftindifche
Maatfchappy , die van tyd tot tyd in de Kamer van Am-GELDERLAND,fterdam wegens de Provintien

UTRECHT, en VRIESLAND, mitsgaders van
de Steden DORDRECHT, en GOUDA gezeten

hebben.

Wegens GELDERLAND.
Lucas van Effen.

Arnold Sweers.

Engelbert op ten Oort.

Gerard Jan van de Capelle ten Dam.
Otto Scbrafer.

Bernard 'Turk tot Aalfl.

Gerard Krynek.
Willem Harmen van Broekhuizen.

Melchior ten Hove.

Jan Munfter.

Adriaan Menten.

Joan van Lith de Jeude.

Chriftaan Carel van Linteloo tot de EJa.

Willem Henrik Carel Ripperda tot Veerhuis.

Borgbard Goofewyn Heydentryk van Coe-

verden tot Ryjfelt.

Alexander van de Capelle tot Hage en Boedelhof.

Antoni van Weflerveld.

Lucas Willem van Effen tot Fanenburg.

Adam Jacob Smits.

Joban Singendonk.

z6 Julii

3 Junii

10 Julii

28 Decemb.
24 Mey
20 Julii

26 Maart

3 April

19 Junii

11 April

2 Junii

if Decemb.

f Junii

1 Oftober

9 Julii

28 Junii

1614.

16*27.

1634.

1637.

1640.

1648.

Ióf8.
IÖÓ2.

I669.

I67f.
1681.

Iö*8l.

I<%.
1693.
Ióp9.

1703.

24 Maart 1707.
28 Augufti 1710.
8 Junii 17u.
17 Mey 1714.

6 Julii 171 7.

1720.

Wegens UTRECHT.
Willem van Sypejleyn. 29 Julii 1614.

Johan van Grovejleyn. 19 Novemb 1618.

Aart van Buchel. 28 Oftober 1619.

Joban van der Wel. 21 dito. ItfU.

Dirk van Deuverden. 8 Novemb . 1624.

Jacob Petit. 31 Oftober 1630.
Pieter van Dam. f Augufti Iö"f2.

Albert van Benthem. 7 Februarii ióf9«
Nicolaas Schaghen. '8 Mey IÓJO.
Albert van Benthem. 7 dito. KJ74.
Ca/par van Royen. 8 Januarii iö8o.
Carel Martenfz. 27 Mey ió8ó\
£j)uiryn de Paeuw. 22 dito. 1090.
Dirk van Domburg. 1 2 dito. 1092.
Mattheus van Lugtenburg. 26 dito. 1098.
Johan Frederik Abbema. 8 Januarii 10-99.

Willem Schade. 17 Mey 1700.
Steven van Lynden , Heer van Geereftein. 2ƒ Januarii 1704.
Willem van der Meulen , Heer van Oud-

Broekhuizén. 7ƒ Mey i70f.
Antoni Goudoever. 21 Junii 1706.
Diderik Hoeuft. 9 Mey 1707.
Henrik Both. 1 dito. 1710.
Diderik Hoeuft. 4 dito. 1716*.

Gideon Bodaan. dito. 171 9.

Jan Hendrik Strik. dito. 1719.
Wc-
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Wegens VRIESLAND.
v07

Eghert During.

Bernard van Oofterzee.

Tsbrand Eekens.

Jooft Jongeftal.

jfurriaan Fierfen.

Frede; ik Grovejleyn.

Pieter Buttinga.

Pieter Ie Pla.

Carel van Kuffèler.

Arent van der IVaeyen.

Pieter Andries van Storneren.

Arent van der IVaeyen.

Tinco van Andringa.

Wynand Alftorphius.

Arent van der ff'aeycn.

Benjamin Dutry.

-

22 April itfij*.

6 [anuarii 1620.

if Decemb. 1623.

24 Junii 1627.

ly Novemb. 163 f.
2(5 Maart 1 62,9.

f Septemb. 1041.

4 Novemb. 1675".

11 Oérober 1077.
2ƒ April lóSo.

7 Mey itf8$\

7 dito. ió8ö\

30 Junii itfSp.

2p Augufti lópi.

1 Mey 1098.

2 dito. 1 707,

Wegens DORDRECHT.
Leonard Siwert van den Hatert.

Elias ïrip.

Thomas de JVit.

Matthys Pompe.

Matthem van den Broek.

Cornelis Terejleyn van Hale-wyn.

Roelof Eelbo.

Michiel Pompe van Meerdervoort.

Cornelis van der Dujfen..

17 Maart
28 Julii

!ƒ dito.

20 Maart
8 Junii

9 O&ober
30 Novemb.
23 Maart

1614..

1614.
10-38.

iö4f.
16-71.

1692.

1693.
l7Of.

6 Novemb. 1721

Wegens GOUDA.
Joan de Vrye.

Jacob van der 'Dujfen.

Hugo van Stryen.

Roelof van tieüven.

Willem Pieter de Witte,

ddriaan Moering.

4 Tulii

31 Augufti

12 Decemb.

3 Mey
17 dito.

I66f.
1676.

1701.

1708.

17 4.

«720.

0.9* Be-



Bewind-
hebbers

van Zee-

land.

308 OUD ea NIEUW OOST-INDIEN,

De Heeren Bewindhebberen der
Ooft-Tndifche Maatfchappy ter Kamer van

ZEELAND.

In 't jaar 1 6 o z. by 't O&roy aangeftelt.

'Adriaan Henrikfz ten Haaff.

Jacob Bórcel.

Johan Lambertfz Colve ,
(in ip Art. van 'tO£troy, Coole, genaamt.)

Jacob Pieter/z de JVaart.

Cornelis Mumier
,
(in 'tO&roy Art. ip. Meuninx genaamt.)

Adriaan Bomenè.

Laurens Êaar, (in
4
tO<5troy, Bacx, genaamt.)

Everbard Becker.

Arnold Ie Clerk.

Arnold Verhoeven.

Gerard van Schoonhoven.

Nicolaas Pieterfz.

Balthafar van Vlierden.

\Balthajar de Moucheron.

Ontrent

I

't jaar

Jacob Scotte.

Aarnout Altena.

Johan van der Poort.

Claude de Groot.

Johan van der Merci.

Pieter Bifcop.

Bonifacius Cau.

Adriaan Velters.

Johan Kien.

Henrik 'thibaut.

Jacob Claasfz Hayman.
Pieter Boudaan Courten.

Ifaac Maartenfz.

Nicolaas van der Merci.

Adriaan Lampfins.

Evert Gyfelinv.

Jacob Veth . ;
Franfois van der Beke.

Johan Cardon.

Steven Becker.

David van Reygersberge.

In 't jaar 1 6 f f
Pieter Munniks.

In 't jaar 1 6 f 6.

Johin Ie Sage.

Nicolaas van der Merci.

Alexander de Munk.
In 't jaar

Adriaan van Goch.

Henri Godin.

In 't jaar 1 6 6 8

Jooft Duvelaar.

Daniel Fannius.

In 't jaar

Pieter Boddaart.

Pieter Bodaan Courten.

Gillis Munnicx.

Cornelis Kien.

Arnoldus van den Helm

1643. en de volgende, leefden.

overleden 1664.

166S.

1667.
1608.

l66f.
1666.

1666.

1666.

I667.

1670.

Ï6JO.
'

I670.
I6y2.

ftaat af 16*70.

.

..

.'

overleden

1667.

1670.

(laat af

overleden

ftaat af

1678.

1669.

lópi.

1671.

1670.

1670.

Ió8i.

16*70.

1684.

1678.

1708.

iopi.
In
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In 't jaar 16 71.
Apollonius Ingels. overleden itfpi.

Adriaan de Craane. 1671.

Willem Brouwer. 1677.

Jacob van Hoorn. iópi.

In 't jaar 1678.
Pieter Duvcldar. 171 2.

Jofias van de filocqusry. 1686.

Cbrifiaan Thibaut. 1687.

Willem van Najjau, Heer van Odyk. ftaat af 1688.

In 't jaar 1 6 8 0.

Johan Cau. overleden I7°P-
In 't jaar 1 6 8 1.

Johan Aubert. 1683.
In 't jaar 1683.

Gualterus Roman.^ löpo.

In 't jaar 1084.
Corndis de Jonge. * J6P4.

In 't jaar 1 6 8 6.

Galenus Frezel. J688.

In 't jaar 1 6 8 8.
-

Johan Bodaan Courten. l 7*7-
Johan Meertens. 169f.
David de Hubert. 1719-

Iu 't jaar 1 <Jp i„

Johan Hieronymus Huyjfen.
.

172a
Pieter Boddaart. leeft.

Jacob Winkelman. overleden Idpf,
Steven Schorer. I6p8.

In 't jaar i6p$,.
Gillis Thyffcn.

-

I7°P-
In 't jaar itfpj*.

Alexander de Munk. J7ip.
Johan van Reygersberge. 1715.
Ifaac Hurgronje. 1706".

In 't jaar i6pp.
Cornelis Verjluys. 1720.

In 't jaar 170 j.
Nicolaas van Hoorn. leeft.

. 1

In 't jaar 1708.
Thomas Alexander Koning.

Ia 't jaar 17 op. -

Adriaan de Labieftrate. overleden 1718,
In' 't jaar 1710,

Jacob Nachtegaal. 1718,
In 't jaar 1715,

Willem van Citters. leeft.

In 't jaar xj\6.
Stefanus Hurgronje.

In 't jaar 1 7 1 7.

Johan Ockers. overleden 1625.
In 't jaar r 7 1 p.

Johan van fuytenhem. leeft. _

Pieter de Vos.

Henrik Velters. -

Pieter de Huyhert. overleden 1721.
In 't jaar 1720.

Ifaac Tulleken. leeft.
-

Johan Steengracht.

In 't jaar 1 7 2 1

.

Apollonius Lampfins.

In 't jaar 1 723.
Hieronymus Jofeph Bodaan Coerten.

Q-qs De
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De Heeren Bewindhebberen der
Oottindifche Maatfchappy ter Kamer van
DELFT.

Aangenomen by 't Oclxoy den 20 Maart 1602.

Bewind-
hebbers

te Delft.

'Jan Janfz van Lodefleyn.

Arent Jacobfz van Lodefleyn.

Dirk Bruynfz van der Dujfen.

Gerrit Dirkfz Meerman.
Cornelis Adrjaanfz Boogaard.

Michïel Janfz Sasbout.

Willem Jooften Dedel.

Dirk Gerritfz Meerman.

Johan Raad.

Jacob Sanderfz Balbiaan.

Henrik Ottenfz van Willigen.

Gafpar Moerman t (in 't O&roy Art. 20.

Jajbar Meerman genaamt.

Den ip Maart 1 6 1 8.

Jooft Jacobfz van Adrichem.

Pieter Clementfz Berkel.

Den 17 November i6Zf.
Antoni Henrikfz van Gyfen.

Den 21 dito des zelven jaars.

Ewout Evertfz van Bleyswyk.

Gerard Welhoek.

Den 18 Augufti 1 6 3 o.

Pieter Ifaacsz Boffaart.

Den 3 November 1 6 3 1

.

Engelbert Paeww.
Den Mey 1636.

Mr. Cornelis van Berkefieyn.

Den 2i'Februarii 1639.
Pieter Gerritfz van Santen.

Den 14 Julii des zelven jaars.

Frans Janfz Meerman.
Den 18 dito des zelven jaars.

Evert Ewoutfz van Bleyswyk.

Den 1 December des zelven jaars.

Jan van der Chys.

Den 30 November 1644.
Maarten Engclbertfz Paeuw.

Den 7 November 1 6 f o.

Dirk Bruynfz van der Dujfen.

Den 27 December löf 3.

Dirk Joojien van Lodefteyn.

Den 21 September 16 f 6.

Maarten Meerman.
Mr. Adriaan Boogaart van Beloys.

Den 17 September 1 6 6 1.

Jacob Briel.

Den 2p O&ober 1663.
Mr. Andries van der Goes.

Den 18 November 1 66*p.

Aalbregt van der Graaf.

Den 3 1 December 1670.
Mr. Pieter Ewoutfz van der Duffèn,

Den 14 December 167c.
Mr. Gerard Putmans.

Den 16 Maart i<5 8o.
Mr. jan van der Dujfen.

affcheyd 1 Septemb. \6zf.
8 Uecemb. 1637.

1623.

20 Ocl:ouer 161 f.
afftand 20 Maart 161 f.

16 Augufti 163 1.

arftand

overleden

20 Junii

4 dito.

I6-3P.

IÖ30.

afftand 20 Oftober 16f0.

28 Junii 1 tff
6".

8 Septemb. 16f6.

overleden 10 Augufti 1633.

afftand i4Novemb.1644.

overleden 13 Augufti 1538.

7 Novemb iöj-8.

16 Septemb 1678.

6 Augufti l6fl.

12 Novemb 16fZ.

afftand 6 Januarii 1662.

overleden 12 Januarii 1668.

6 Augufti 167P.

31 Mey
6 dito.

1*84.

löpp.

overleden 1 3 Novemb. 167P.

dito l66p.

afftand f dito 1683.

overleden ïf April 1703.

14 Novemb. iö*p8.

6 Julii 16fz.
Den
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Den 23 November 1683.
Mr. Henrik Ewoutfz van Bleys-wyk.

Mr. Willem van der Graaf.

Den 17 Junii 1687.
Mr. Franco van der Burch.

Mr. Antonï Heinfms.

Den 1 Junii 1699.
Mr. Nicolaas Boogaart van Beloys.

Den 3 December des zelven jaars.

Mr. Maarten Hoogenhoek.

Den 27 September 1700.
Jacob Emmery van Waffenaar.

Den 4 April 1704.
Jan Vranfz Meerman.

Mr. Adriaan van der Goes van Naters.

In 't jaar

Gerard Molkenbour , wegens Overyflèlj

van Swol.

Den 4 Februarii 1711.
Mr. Willem Hoofd.

Mr. Johan Slicher.

Den 17 Mey 1 721.
Mr. Cornelis Spiering.

Den 16 dito 172.4.
Mr. Herbert Briel.

overleden 20 Augufti 1703.

leeft.

overleden 1 2 Januarii 171 f.

3 Augufti 1720.

leeft.

overleden if Decemb. 1720.

Mey 1724.

2ƒ Maart 1721-

leeft.

De Heeren Bewindhebberen der
Ooftindifche

ROTTER
Maatfchappy ter Kamer vaa
DAM.

Aangenomen by 't Oftroy den 20 Maart 1 öoi.

Hans van der Feeken.

'

Fop Pieterfz van der Meyden.
\ Bt- Willem Janfz Franken Lakekooper.

Pieter Leendertfz Bus.

Willem Janfz van Loon.

Gerrit Huygens.

Cornelis Matelief de Jonge.

Adriaan Spiering.

Jan Jacobfz Mus.

Den 7 April 1 6 1 0.

Daniël van der Lek.

Den 6 Mey 1 6 1 8.

Ewout Pieterfz van der Horft.

Den 18 September 16 19.
Claas Martenfz 't Hoveling.

Den 2f O&ober des zelven jaars.

'Herman van Wielig.

Den 9 Mey 1621.
Henrik Nobel.

Jan van der Duyn.
Den 1630.

Joojl van Coulfler.

Leonard Bufch.

Hugo Vis.

Den 27 Januarii 1 6"
3 1.

Pieter Sonmans.

In van der Duyns plaats.

tot I6>.

IÓ0f.
-.

: . i bl

;!'''

8

-.
1

Ï047-'.

....'•
NJ49.

.

167,1,

-

167,6.

Itffl.

1642.

I6j7.

Den
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Den 28 November 1 6 3 p.

Cornelis Janfz Hartigsveld. 1642.

In van der Meydcns plaats.

Den 2 1 Maart 1642.
Adriaan Befemer. tot l

'657>
In de plaats van Z7».

Den 7 April des zelven jaars.

Jan van der Meyden. l ^77-

In de plaats van Hartigsveld'.

Den p September 1647.
Henrik Rammelman. 16ƒ8.

In de plaats van sw» Wielig.

Den 8 November 1 64P.
Cornelis de Koning. 16ƒ8.

In de plaats van Nobel.

Den 2p dito des zelven jaars.

y## van der Burch, wegens Dordrecht. afgeftaan ió8f.
Den 17 Maart 1 6 ƒ 1.

Paulus Verfchuer. tot 1667.

In de plaats van Leonard Bufch.

Den 6 Januarii i6y 3.

Gerrit van Bergen. 1664.
In de plaats van een Delfts Heer. •

Den if Oétober 16 ƒ 7.

5Wö£ Sonmans. 1664.

In de plaats van P/'eto' Sonmans.

Den ip November des zelven jaars.

Willem Hartigsveld. 1667.

In de plaats van Befemer.

Den 18 Ma"art iój-8.

In de plaats van Rammelman.
Den 15* September i6fp.

Cornelis van Bergen. 1664^
In de plaats van de Koning.

Den io Maart 1664.
Johan Hennekin.

In de plaats van Jacoh Sonmans. <

Den 28 April des zelven jaars.

Adriaan Prins.

In de plaats van Gerrit van Bergen.

Den 2 Junii des zelven jaars.

Johan Kievit. I68p.

In de plaats van Cornelis van Bergen.

Den 16 Maart 1 667.
Jan de Fries. < l ^jy.

In de plaats van Willem Hartigsveld.

Den 8 Augufti des zelven jaars. .O I b 1 J

Cornelis van Couwenhoven. 1691.

In de plaats van Jan de Reus.

Den 20 Januarii 1668.
Adriaans Paats.

In de plaats van Paulus Verfchuer.

Den 27 Februarii des zelven jaars.

Herman van Zoelen.

In de plaats vmDirk van derDufen,
*

van Delft.

Den 20 Januarii 1671.
Arend Sonmans.

In de plaats van de Heer -w?» derGoes,

te Delft.

Den 26 O&ober 1 6 7 7.

Paulus dimmers. i<Jp8.

In de plaats van 7<*« ^» <&>" Meyden.

Den

1702.
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tot 1689.
Den t f November 1677*

Dominicus Roosmale.

In de plaats van Jan de Fries.

Den 9 November 1678.

Jofua van Belle.

In de plaats van Frans Meerman,va.nDe\ft.

Den 19 Maart 1 6 8 f

.

Mattheus van firoucke , van wegen Dordr.

In de plaats van de Heer Jan van der Burcb.

Den 13 Junii ió8o.
Dirk de Raad.

In de plaats van Jan Kievit.

Den 9 November iö8p.
Jacob Daene.

In de plaats van Dominicus Roosmak.

Den 3 Maart 1 692..

Willem van Hoogendorp.

In de plaats van Cornelis van Gouwenboven.

Den 2 September iöp8.
Marïnus Groenings.

In de plaats van Paulus Timmers.

Den 3 Februarii 1699.
Abraham Elzevier.

In de plaats van Gerrit Putmans, van Delft.

Den 27 September 1700.
"Jacob Emmery , Baron van Wanenaar,

wegens de Ridderfchap , en de eerfle

na 't nieuw Oétroy.

Den 2f September 1701.
Baftiaan Schepers.

In de plaats van Herman van Zeelem

Den 9 Julii 1703.
Adriaan Paats.

In de plaats van Pieter van der Burg, van
Delft.

Den 22 Maart 1 7 o o".

Jofua van Belle, de Jonge.

In de plaats van Jojua van Belle , de

Oude,. die afftont.

Den 6 April des zelven jaars.

Jacob Noordhey.

In de plaats van Dirk de Raad.
Den 12 Julii 1 707.

Samuél Beyer.

In de plaats van Abraham Elzevier.

Den 23 Januari! 1 7 1 3.

Dirk Groenhout.

In de plaats van- Adriaan Paats.

Den 1 3 Januarii 1 7 1 f.
Engelbert van Bet kei

In de plaats van Franco van der Burg,
te Delft.

. Den 1 8 Januarii 1 7 1 7.

Hugo Eelbo, wegens Dordrecht.

In de plaats vanMattheus van den Broucke,

Den 1 Oótober 1720.
Adriaan Prins.

In de plaats yanAntoni Heinjïus9van Delft.

I. Diei.

afgeflaan 1706".

tot 1716.

170&

leeft»

tot 1707.

«71?»

deze leven.
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Ophelde-

ring van

een fwaa-

righeyd

wegens
deDelftze

Bewind-
hebbers

onder de
Rotter-

damze
gemengr.

Den Lezer zal zich hief mogelyk
eenigzins 'er tegen itooten- , of in zyne

gedagten daar over verzet vinden , hoe
deze en gene Heeren van Delft hier onder

de Bewindhebbers van Rotterdam te pas

komen. De reden daar af is deze.

Het getal der Heeren Bewindhebberen

in de Kamers Van Delft en Rotterdam is

zedert 't jaar 1700. gelyk geweeiï , dat

is, by beurten te Delft 8, en te Rotter-

dam 7, en darrweer te Rotterdam 8, en

te Delft 7. Als 'er te Delft 7 zyn , en

te Rotterdam 8 , dan heeft de Heer uit

de Ridderfchap van Holland zyne zit-

. ting te Delft , en maakt daar het 8 fte lid

uit; en dus weer, als 'er te Rotterdam 7
zvn , dan komt dien Heer uit de Ridder-

fchap van Holland als 8 fte lid in de Kamer
van Rotterdam zitten, en verlaat de Ka-
mer van Delft zoo lang ; doch zoo haalt

'er te Rotterdam weder 8 , en te Delft

maar 7 zyn , dan gaat dien Heer weer
na Delft , enz. Zoo 'er nu te Delft 8

zyn , en dien Ridder zit te Rotterdam
als 't8 fte lid , zoo haaft'er te Delft dan

een lid iterft , zoo werd 'er te Delft geen

ander lid aangeitelt j maar te Rotterdam

,

daar hy dan 't 8 fte lid is , en dan gaat dien

Heer uit de Ridderfchap van Rotterdam
weer na Delft. Sterft 'er nu weer een

van de 8 Rotterdamze , dan werd 'er

geen te Rottterdam , maar te Delft
, ge-

koren als 't 8 fte lid , en den Ridder gaat

van Delft weer na Rotterdam. En dus

blyft het agttal in beide de Kamers altyd
vol.

Zoo 'er nu te Rotterdam maar 7 zyn
,

en den Ridder is de 8 fte
, en zoo 'er hier

dan een iterft , dan werd zyn plaats te

Rotterdam vervuld. En even zoodanig
gaat het mede te Delft in zulken geval

;

doch zoo 'er -8 tot Rotterdam zonder
den Ridder zyn, en dan een iterft, dan
werd 'er geen te Rotterdam , maar een te

Delft gekoren ; en even zoodanig gaat
het, by zulken voorval, mede te Delft,
en dan gaat den Ridder na die Kamer
over, daar 'er maar 7 zyn, om daar we-
der 't8 fte lid uit te maéken.
Deze geringe opheldering zal den Le-

zer zekerlyk zoo veel licht geven , dat
hy nu de verfchaniching en verwiflèling

van de Rotterdamze en Delftze Heeren
Bewindhebbers eenigzins (zoovertrouwe)
zal konnen begrypen.

Ook moet trien niet meinen , dat deze
en gene Delftze Heeren hier gemelt, te

Rotterdam gezeten hebben , want dat

heeft maar ontrent den Heer uit de Rid-
derfchap plaats j maar, by voorbeeld,
ten tyde dat Pieter van der Burcb te Delft
ftierf, zoo is , te Rotterdam , Adriaan
Paats als Bewindhebber aangeitelt. En
zoo is 't mede gelegen als 'er een 8 fte Heer
van Rotterdam iterft , dan word 'er in zyn
plaats een 8fte te Delft gekoren , en den
Ridder komt dan na Rotterdam , om daar

de S^6 te zyu.

De Heeren Bewindhebberen der
Ooft-Indifche Maatfchappy ter Kamer van
HOORN.

van

Hoorn,
)Deze werden in

»'t Oftroy Art. 22
)niet gemelt.

In 't jaar 1 6" o 2.

Bewind- Claas Jacobfz Syms.

hebbers Willem Pieterfz Crap.

Frederik Gerritfz Schil-

der.

Pieter Janfz Schayk. \

In 't' jaar 16 itf.

Mr. Cornelis Cornelisz~\Dt7£ komen in

Veen. C't O&roy Art. 22
Mr. Pieter JanfzLioren.\i6oi. al voor.
Outger Jacobfz.

Willem van Someren.

Hans Siveers.

In 't jaar 16 li.
Mr. Albert Franfz Sonk.

Jan Maartenfz Merens.

Jacob Ripperfz.

In 't jaar 1 6 2 6.

Jan Pieterfz Coen, gewezen Opperland-
voogt van Indien.

In 't jaar 16*2,9.

Gerrit Pieterfz Twifch.

In 't jaar lözz.
Claas Cornelisz Hoogt-wout*

Jacob Jofjasz Wybo.

In 't jaar KÏ41.
Albert de Groot.

In 't jaar i6^z.
Jan Frzderikfz Abbekerk.

ïn 't jaar 1 648.
Mr. Pieter Crap.

In 't jaar 1 649.
Jan Albertfz Lammerfchagen.

In 't jaar 16 f o,

Gmidis Rippertfz.

In 't jaar 1 6 ƒ2.
Mr. Jacob Wormerfz van Schonen.

In 't jaar 175* f.

Jacob Claasfz Syms.
' - In 't jaar 1 6 f p.

Dirk Claasz Veen.

In 't jaar 16-61.

Cornelis Waarden.
In 't jaar 1 66 f.

Reynicr Langewagen.

In 't jaar 1666.
Mr. Herman de Groot.

In 't jaar 1 669.
Mr. Lncas van Nek.

In
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In 't jaar 1670.

Mr. Joan Humus.

Mr. Joan Wyntges.

Mr. Outger Grap.

In 't jaar 1 674.
Dirk van Sugtelen.

Mr. Bruno Bruynvis.

In 't jaar 1 67 y.

Cornelis Ment.

In 't jaar 1 6 7 f

.

Mr. Francois van Breedevbof.

In 't jaar 1680.

Mr. Jacob van Sander.

In 't jaar 1 6 8 1

.

Mr. Cornelis de Groot.

In 't jaar 1684.
Mr. Nicolaas Koning.

In 't jaar 1 69 1.

'fymen Velitis.

Mr. Jacob Keyfer.

In 't jaar 1692.
Mr. ^Wö£ ufl( Foreefi.

In 't jaar 1693.
Mr. Willem Crap.

In 't jaar 1696".

Mr. Joan Jbbekerk.

In 't jaar 1698.

Albert Nicolaas van Schagen.

Deze Heer, by 't nieuw Octxoy aange-

itelt, gaat om de
3
jaar na Enkhuiz,en.

afgeftaan 1713.

1709.

17 1 2.

In 't jaar 1 5 9 9.

Corneïius Velius.

In 't jaar 1703.
Mr. Qerbrand de Vica.

In 't jaar 1 704.
Dr. Georgius Goedbals.

In 't jaar

Mr. Dirk van Foreefi.

In 't jaar

Mr. Allard Merens.

In 't jaar 171 3.

Mr. Jan van Breedenbof^ Heer van Pyls-

waard, in zyn Vaders plaats.

Mr. Albert Coning.

In plaats van d'Hr.Goedbals.

In 't jaar 1 7 1 4.
Mr. Hercules de Vries.

In 'tjaar 1 7 1 y

.

Mr. Nicolaas van Sugtelen.

In 'tjaar 1 7 1 6.

Gerard Scbagen.

In 'tjaar 1 7 1 7.

Dr- Pieier Öpperdoes.

Joan Boterpot.

In 'tjaar 17 1 8.

Corneïius Velius , Dirkfz.

In 'tjaar 1720.
Mr. jF/w/j- Abbekerk.

Mr. j^:?3 Hoogtwout.

Xteze leven.

De Heeren Bewindhebberen der
ter KamerOoilindifche Maatfchappy

ENKHUYZEN.
van

vin

ba
E

ten

In 'tjaar 1602.
Lucas Gerritfz.

Willem Cornelisz de Jong. .

'Jan Pieterfz Schram.

Henrik Gruyter.

Jan van Loofen.

Dirk Dirkfz Pel/er.

Gysbert van Beerenfieyn.

Bartbout Janfz Siee-nbuyzeu.

Jacob Jacobfz Hinloopen,

Francois du Jardyn.

Willem Brafer.

In 'tjaar 1 604.
Seger Dirkfz Scbailaken.

In 't jaar 1622.
Wybrand Sclyram.

Pieter Walligsz Proofi.

Jacob Maartfz Velterman.

Jacob Dirkfz Brour&er , den 2f Tanuarii.

Jacob Ysbrandfz, den 17 Februarii.

Jan Cornelisz Loots , den 24 Januarii.

Den 10 Mev 1 627.
Ja» Hagba.

Geirit Jacobfz 'trornper, den 27 Mey.
Den 17 Februarii 1629-

Lucas Gerritfz.

Den 3 1 Mey 1 6 3 1

.

Jan Simonfz Blaauwbulk.

In 'tjaar 1^33.
Wybrand Serneins.

Den 17 November 1 5 3 y

.

Henrik van Loofen.

Den 29 December 1 6 3 7.

Hem ik van Gent.? -, ,

Albert Lucjsz. £°P «nendog gekomen.

Den 19 December 1640.
Henrik Moeskoker. -\

Herke Noordland. vieze op eenen dag.

Pieter Huyg. j
Jan Proofi , den 3 1 December,

Den 1 3 Januarii r 6 4 7.

^ï;j san» </<sr N~:-::rs:bT,g) Grrrjtfz.

Den 30 Maart 1 6 y 2.

Mr. Jan van der Nieu^burg.

Jacob Giildcnarn:. ~\

Jan van Loofen. [den 30 Novem»
Tbys Pieterfz Tirr.man. { ber.

tyybraha Je-zuel. J

In 't jaar i6y3-
Mr. Dirk Haf.: , den 7 April.

Pieter Hardebol, den 23 December.

Den 18 December i<5y4-

Simon Serneins.

Den 3 1 dito 1 6 y 6.

Mr. Adolf de Jager.

R r 2 " Den
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Den 27 Februarii i 6 f 8.

Pieter Florisz.

Den 22 dito i 66 l.

Jan de Vries.

Den 31 December i£6 6.

y<M# /&>#.

Gerbrand Blaauwloulk.

Den 31 dito 1 667:
Pieter Fis.

Den 21 dito i66"p.

Mr. ^» vafl Gent.

Den 12 Mey 1670.
Roemer Cant.

Adam Cortleven

,

den 3 1 December.

Den 21 November 1673.
Sybrand Buyskes.

Den 1 3 dito 1 6 7 f

.

Mr. /ifW/g /Voo/?.

.

Den 3 1 December 1678.
Z)jr£ Admiraal.

Den 31 dito 1680.
Mr. Andries van Voffen.

Den f dito 1 6 8 p.

Mr. 7*^ Compoftel.

Gerrit buyskes , den 28 dito.

Des 1 3 dito 1 6 p 2-

Nicolaas Waterman.
Den 2p dito 1 6 p 6.

Meyndert Moffel.

Den 12. Augufti 1 697.
Albert Haak.

Den 10 November 1702.
Pieter Buyskes.

Mr. Hillebrand Vis , den 11 November.
Den 18 Junii 1704.

Mr. Joan Hagha.

Den 21 December 1700".

Joan Verbrugge.

Den 17 Mey 1708.
Nicolaas Ris.

Den 30 December 1 7 1 o.

Mr. Auguflyn Duyvensz.

Den 1 3 dito 1 7 1 2.

Mr. Pieter Vis.

Den 21 November 1

7

1 4.

Mr. .S77#o# Haak.
Oen 20 April t 7 1 f

.

Frederik Lakgnman.

Advocaaten van de Algemeene Ooft-
Indifche Maatfchappy zedert 'tjaar 1 6 1 4.

ten der Mr '

Ooft-

indifche Mr.
Maat-
fchappy.

Mr,

Mr.

Tobias de Coene , aangenomen by de Kamer Amfterdam in Mey 1 614.
IVilkm Boreel , aangeftelt door de Heeren zeventienen 8 Mey 16 1 8.

wiert Penfionaris van Amfterdam in 't jaar 1Ö28.

Dirk Pruys, aangeftelt by de Kamer van Amfterdam 1 Nov. 1Ö21.

en naderhand by de Heeren zeventienen aangeftelt als

Advocaat van de Algemeene Ooftindifche Maatfchappy.

Pieter van Dam , Bewindhebber wegens Utrecht , aan-

geftelt alsAdvocaat derAlgemeeneMaacichappy, op den i8Sept. i<5f 2.

Willem van Dam , aangeitelt by de Heeren XVIÏuen als

tweede Advocaat van de Algemeene Maatfchappy, 13 Mey 1676.

wiert Bewindhebber ter Kamer Amfterdam , den 10 April i6Hf.

Mr. GerbrandElias, aangeftelt als tweede Advocaat , in de

Mr.
plaats van de Heer Willem van Dam, den 1 Maart 1680".

Everard Scott, aangeftelt als tweede Advocaat van de

Algemeene Maatfchappy, den p Julii IÖP3-

En wiert eerfte Advocaat in de plaats van de Hr. en

Mr. Pieter van Dam, den 20 Julii 1706.
Mr. Henrik Hoofd, Gerritfz , aangeftelt als tweede Advocaat 20 Julii 1705.

Wiert eerfte Advocaat, den 17 September
En ging af ( alzoo Rekenmeelter der Graaflykheid van
Holland wiert) in Maart 1716.

Mr. Abraham Wt'fiervees', aangeftelt als tweede Advocaat 7Sept.
En wiert eerfte Advocaat den ip Junii

Mr. Abraham Aleivyn , Abrahamfz , aangeftelt als tweede
Advocaat den ip Junii

overled.

Nov. 161 8.

Aug. IÓJ-2.

13Mey 1706.

i

Nov. ió8p.

8 Aug. 1714

1714.

1714.

171Ö.

1710".



DRUKFEYLEN
In het Eerfte Deels Eerfte Deel , of OUD en NIEUW

OOSTINDIEN.
Fol. col.

80 1 Heg/na

1 No. III.

2 No. V.
2 de kuit van Corillo.

J>CorneUs Spek

1 November van Bantam
1 In 'tJaar 172 1.

moet zyn

i.1"4

I61

178

184
192

iPf
218

Hegtra

No. 4.

No. f.
de kufl: van Corifco

Cornelis Speks

November van voor Bantam.
In 'tJaar 1621.

B V O E Z E L.

Voeg nog by de Heeren Bewindhebberen van Amfterdam.

Bartholt Wontholt , wegens Gelderland , in 't jaar 1724.

Mr. Jan Meerman , wegens Leyden tot Mey 1 724.

Mr, Abraham van Gerive , in 't jaar 1724,.
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Aaleytfche, Ambonfche, of andere onverftaanbaare
Woorden , in dit Werk voorkomende , met haare bygevoegde vertaaling.

a. beteekend Amboineefch.

b. - - - Bandaneefch.

j. - - - Javaanfch.

m.

P-
t.

beteekend Maleytfch.
- - - Portugeefch.

- - - Ternataanfch.

A.

Jiereefen. a.

Jto. m.
beteekend

Bciéoe. a.

Bart m.
Bart -gelden, m.

Baitas. m.
He Loebang. m.
Mfrers. m.

Zayans. ra.

Zap. m.
lotves. a.

lol 10. t.

ïotcora, m.

ft a.

)jlw. t.

)Am. a.

)e>^0. p.

Hz Gabha. a.

w/o of Goemoet. a

<w^. m.

*/0, Gnadjd's. t.

e* m.

'or&/.

Bergboeren, of Wilden.
Zamengeregen Sagoe- of Klappusbladen , dienende om de Huizen

,

en andere dingen, te dekken.

B.

Een Raadhuis.

Een weegzel Nagelen van elf ponden.

De geregtigheid , welke de Inlandfche Grooten van zulk een weeg-
zel trekken.

Een zekere eetbaare wortel.

Een fpelonk , of holle klip in een berg.

Vifchkorven , die men op 3 of 400 vademen in zee laat zinken, ]

C.
Krokodillen.

Een zoort van mindere Priefters.

Een dier , byna als een kat $ ook lang fnygras op de velden.

De Koning.
Een Waterfchilpad j en ook een Ambonfch oorlogsvaartuig met 2

of
3 gnadjo's of roeibanken , voerende fo, 60, 70 en meer mannen.

D.
Hofdienft, ofde Inlanders zelf, die dezen hofdienft doen, ofverplicht

zyn een maand in 'tjaar d'E. Maatfchappy voor niet te dienen,

:. Een tafel , bank , of ruftplaats van gefpouwe Bamboezen.
Een Heer.

Thuinen, Plantagien.

guafi Deauratus. Een vifch , of foort van Dolfynen , na haare goudgeele en Ichitte»

rende couleur, zoo genaamt.

G.
Eén tak van een Sagoeboom , dienende om befchotten der huizen , in

plaats van muuren , en ook doozen, en andere dingen, van te maaken.
Het fwart hair , dat rondom de Saguweerboom is , waar van de

Amboineezen touw flaan.

Een maat van 17 en een half pond in Ambonj doch die in andere

ryken wel minder weegt.

Een vlerk , of vlerken , die boven op een vaartuig 't zy praauw ,

canoa, of coracora leggen , om die regt te houden, of om op
een coracora tot roeibanken te dienen.

Zeker inlands koper fpeeltuig, van binnen hol 5 doch boven op plat,

en in 't midden van een knobbel als eenvuift, of ook wel als een
kinds hoofd (na dat zy groot zyn) voorzien.

Een fteene drinkkan, zeer fpongieus, dienende om 't water koel te

houden.

fat. a.

H.
De Ambonfche oorlogs- of coracoravloot.

m,i. m.

Unfoha.

. Loobe. a.

fang. m.
^#7' Mangi. a.

a« avaan.

tyikeke. a.

Een Priefter van hooger rang dan een Cafifi.

K.
Een Hofjonker, doch het word doorgaans voor een Ternataanfche

Stadthouder gebruikt.

L.
Flambaauwen der Inlanders van ruigte gemaakt.

M.
Een jonge bosPinang,ofKlappusnoten,nog in de baft of 't vlies befloten.^

Een foort van Moerasboomen , of die zig hier en daar aan ftrand

vertoonen , meert tot brandhout dienende.

naGroote verglaasde potten , waar in wel 1 of 2 aam nats gaat j

de ftadt Martavan^ in alle taaien zoo genaamt.

Een Alfoerees korfje, dat de Wilden doorgaans by zig hebben , om alles

in te bergen, * a Majp*'



Maffanayers. a.

Matakau. a.

Nitoe. a.

Noejfa. a.

öepoe. a.

Oeli. a.

0^/i /*'«&» en Oeli Jiivas. m.

Onwg &*>. m.

Orang Toeha Toeba. m.

Orembaey. m.

P<&#. m.
Pagar. m.
Panggayen. m.
Papoewas. t. en a.

Paraboe of Praawm. m.
Parang. ra.

iW/. m.
7W#£. m.
P/£ö/. m.
/Wö. m.
Po«». m.

Quaartslieden. a.

Rabana. m.

Radja. m.

«StfgöÉ Poekelen. a. m.

Salahakan. t.

Sengadji. va.

Sero. a.

Sjavoni. m.
iSW. a.

Sombayen. m.
Siripinang. m.

tama'éla. a

2//». a.

Toedong. m.
"ïoelang of .Doen' gamoeto. m.

Toetombo. m.

TöJTfcz», oïToram. ra.

Tfjakalile. a.

Tfjampan. m,
Tfjidako. a.

Scheppers , of Roejers op een vaartuig.

Den eed der Amboineezen , die, by het drinken van verfcheide din

gen onder een, gedaan word. Ook een befwcermiddel of pot me
verfcheide merken van kalk , die zy aan een boom , of in ec

thuin hangen, om te beletten, datniernant hunne vrugten Heek

N.
De Duyvel.
Een Eyland.

O.
Een Heer.

Een gefpanfehap van 4, f ofmeer Dorpen met den anderen verbondei

Twee bittre Partyen inAmboina enTernate, byna als de Hoekze c j

Kabbeljaauwze. De laatfte houden 't met die van Tidore , en 2

eerite met die van Ternate. Ook zyn de Oeli lima's meelt Moor 'J

EenHo^fi van een of meer dorpen > doch beteekent eigentiyk «
ryk man.

De oudften, of naafte Raaden van een Koning, Grave, of Oram
Ka/a, om een Dorp te beftieren.

Een Ipeelvaartuig , met of zonder tent , waar op 6, io, zo, ja 4

roejers met fpaanen fcheppen.

P.

Ryll in den bolfter.

Een vefting met pallilTaden omzet, ook wel een heining ofiihut

Met roeifpaanen fcheppen.

Zekere zeeroovers ontrent Nova Guinea , en onder Tidore il

Een Ganoa , of klein vaartuig van een uitgeholden boom.
Een hakmes.

Een Graaf.

Een thuinbed , of klein huisken.

Een gewigt van ïif ponden.
Een eiland.

Een Pyramidaal van bladen, vrugten, enz. als een boom gem
die men op een bruiloft voor de Bruid zet , enz,

Q,
Lieden die Dati of Hofdienft doen.

R.
Een platte ronde trommel , waar op de Inlandze vrouwen of docht

met de vingers fpelen , terwyl'er onder gezongen engedanftwo

Een Koning.

S.

De fagoe of 't meel ( zynde het hart van de fagoeboom ) al kl

pende met een kraauwel uithaalen.

Een Ternataanfch Stadthouder.

Een Hertog.

Een vifchfuik.

Zekere foort van kleedenjook een rotang,waar mede men iemant afr* . Hi

Hi

m
«tl

Een gehugt , of deel van een dorp.

Eerbiedig met de handen boven 't hoofd zich diep nederbuigen.

Een vierdepart van een gefchilde Pinangvrugt , in een firiblad

wonden , om tot verfrilTching van den mond te eeten.

T.
Een Jonker.

Een hooge kleine of groote trommel , waar na zy zingen en 1

zen , feheppen of roejen.

Een Inlandze breede hoed van biezen, of bladen.

De doorn van de fagueersboom , die de Inlanders gebruiken tot
|

nen, om Arabifch te fchryven, tot bezemen, enz.

Een vierkante of andere doos van bladen , met of zonder zeehoü

kens vercierd.

Een Hazagaay , of korte fpies.

Al danszende en fpringende , met fchild en fwaard fchermutze B
>

't zy tegen een of meer.

Een zeilvaartuig van 10 of 12. (meer of minder) lallen.

Een gordel,offwagtel,die de Alfoereezen om hun fchamelheid \vr

l
|ot toe i

Wit

''vont

o

kk.
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MOLUCCOS.
EERSTE DEEL;

D

EERST E BOEK.
EERSTE HOOFDSTUK.

E Moluccos tot nog toe van niemandt net befchreven. Des Schryvers voornemen

om dit naarvermogen te doen. Zyn onvermogen om een nette Kaart daar af te geven.

Hoe veel Molukze eilanden "ér nu zyn. Hoe veel 'er van ouds waren , en de rang

dezer Koningen. Waarom de Koning van Gilolo niet meer mede getelt word. Zó
dat ''er nog maar drie Molukze Koningen zyn. Grenzen der Moluccos. De Ko-
ning van Ternate de eerfte in rang. Naamen der eilanden , onder den Koning van
Ternate geftaan hebbende. Het recht van dezen vorft over een deel van V eiland Min-
danao , en over een groot deel van 't eiland Celébes. Ternate befchreVen , en des

zelfs brandende berg. 'Tocht van ettelyke luiden op den zelven in 't jaar 1686. gedaan,

Aardbeving hier in die zelve maand , en hoe 't vervolgens ging. Schoon Bofch, en ver-

fcheide Rivieren 'er op. Töbona, 't oudfte Dorp boven op den berg gelegen , die in

oude tyden niet fchynt gcbrandt te hebben. Fola-Madjahi, en Sampalas , aloude Dor-

pen, en -waar gelegen. Gamma-Lamma befchreven , en in tekening vertoont. Wanneet-,

en door wie deze Pefting begonnen en voltooit is. De Stadt, de Vefling, in 't faar ifjz.
verlaten , dog 1606. door de Portugezen weer ingenomen , en tot het jaar 1663.

bezeten. Verdere vafligheden der Spanjaarden, of Portugezen, hier. Hollandfche

Veftingen op dit eiland, 't Kafieel Orangie befchreven. Tolucco, een zeer oude

Vefling. Tacorni, of Willemftadt, een Fefting. De ftadt Ternate befchreven. Aart

der zelve. Kunftenaryen der vrouwen. Veraere ontdekking van haren imborft. De
Heeren Francx, Hurdt, en Padbrugge, hier gehaat, en andere van deze Koningen

;

'zeer bemint. Het fpreken door Raadzels in veel gebruik by^ de Molukze volken. Nader
befchryving van de Ternataanfche vrouwen. Hare drngt , en reinheit op hare tanderi

?#lyf. Haar dagelyks gewaad. Juweelen. Haar Danflen. Dragt der mannen. Hunne
Huifen en huisraadt. Begraven lchatten. Hun fpys en drank. Huwelyken.
Hun flecht gedrag in den oorlog. Hunne wapenen , vaartuigen , vogelen, hoo-
rnen, enz. Wat hier al valt. Eifch der Tidorezen op eenige plaatfen in Ternate i

en verder aanmerking daar op:

COS

:ne

: v;

:ma:

1 b'

DAar zyn 'er veel, die van de Mo-
luccos, en hunne Koningen ge-

fchreven hebben , maar tot nog
toe zyn ons geen fchryvers , die ons

een net ontwerp daar af gegeven hebben,
voorgekomen.
Ofwy de vorige fchryvers , in opzigt

van ons berigt over deze vorften en lan-

den verbeteren, en of wy wat meer
licht , dan tot nog toe andere gedaan
hebben, aan luiden van opmerking ge-

ven zullen , laten wy aan 't oordeel van
den befcheiden Lezer geheel en al over.

Wy zyn van voornemen dit op
een wyze, die ons tot nog toe van nie-

I. Deel.

mant zo voorgekomen is , en zo nét, voomé}
als dit ons mogelyk zyn zal, te doenj men om
terwyl wy de wereld der geleerden kon- dit naari

nen verzekeren , dat wy haar als in een gen tc

nieuwe wereld, die zy bevorens noit zo doen.

gekent heeft, zullen brengen.

Indien wy dat egter zo net niet doen^
als wy wel wenfehten , men moet dit

geenzins aan onzen yver , als waare die

te laauw geweeft , toefchryven , nog
geenzins op eenig gebrek van onzen luit,

om alles na te fpeuren, fchuivenj maar
alleen vaft ftellen, dat het ons aan ge-

noegzame gelegenheit, om alles van na-

by, en zo als wy 't wel wenfehten, te

A bot-
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Zyn on-

vermo-
gen om
een nette

Kaart

daar af

tegeven.

Hoe
veelMo-
lukze ei-

landen

'er nu
zyn.

ontdekken , ontbroken heeft , 't geen

zekerlyk ook de reden geweeit zal zyn

,

dat ons ook anderen , anderzins zeer

pryfTelyke fchryvers, daar van in hunnen

tydt ook al niet meer opgegeven hebben.

Indien ik een nette Kaart van alles,

wat tot de Moluccos behoort, meteen

nette onderfcheiding <<an 't gene tot het

ryk van yder Moluks vorft in 't byzon-

der behoort , hadt kunnen bekomen,

het zou my zeer aangenaam , en den

Lezer zekerlyk een groot vermaak ge-

weeft zyn; dog alzo ik die noit gezien,

en veel min die oit, het zy in Indien,

't zy hier te lande , heb kunnen meefter

worden, hoe veel moeite ik daar toe ook

aangewend heb ; zullen wy ons egter

met eenige Hukken en brokken daar van,

die ons nogtans al een redclyke bevatting

van den ftaat en de gelegenheit der Mo-
luccos geven zullen, moeten behelpen,

ten tyde toe, dat ons eens netter Kaart

aan de handt komen zal. Het gene wy
daar af opgeven, is met deletteren A. A.

gemerkt.

Om nu dit fl.uk met de vereifchte

naauwkeurigheit te beginnen , ver-

cifcht de nette orde , dat wy van de

Molukze landen eerft in 't gemeen, en

daar na van yder der zelve in 't byzonder

fpreken.

Van oudsher plagt men al de eilanden

,

in den Molukzen Oceaan (by de Portu-

gezen yfrchipelago dï St. Lazaro ge-

naamt) gelegen, de Moluccos te noe-

men, en daar onder niet alleen die gene,

de welke die naam met regt, en alleen

gemeenlyk dragen, te tellen, maar zelfs

ook Banda en Amboina , met alle de

onderhorige eilanden, en (dat nog ver-

der gaat) zelf Bornéo, Timor, het landt

van Ende, of van Floris, en ook 't ei-

landt Bali , hier toe al mede te be-

trekken.

Om ordentelyker hier af te fpreken,

moet men zeggen , dat de eigentlyke

Molukze eilanden niet vyf (gelyk de ge-

mene Helling is ) maar zes in getal , en

dat die Gilolo , Ternate , Tidore, Mo-
tir, Mak jan en Batsjan, genaamt zyn.

Zy leggen byna onder de linie, of den

evenaar , hoewel de gelegenheit der mee-
fte wat Noordelyker is.

Gilolo , het eerfte in rang , word
door onkunde by alle Landbefchryvers

gemeenlyk 'er zeer qualyk buiten geflo-

ten ; een klaar bewys dat de Molukze
zaken hun niet recht bekent zyn.

Het is waar, dat 'er in de Molukze
zee een groot getal van andere eilanden

is , aan welke men dien naam mede zou

kunnen geven; maar het is ook zeker,

dat deze vyf ( die men 'er van ouds voor
hielt) ook daar voor doorgaans hebben
bekent geftaan , en dat zy dien naam ook

:«•

tot heden toe nog by uitftek dragen
$

gelyk wy ook daarom hier by berulten,

en geen verandering hier in maken

;

te meer, dewyl wy in 't vervolg to«
aanwyzen zullen , hoe alle die ande-

re eilanden yder onder een van deze
Moluccos , of onder hunne nu nog in

wezen zynde vorften, ftaan.

Om wat reden zy Moluccos genaamt
worden , zullen wy hier niet zeggen^
om dat wy dit omflandig , ter plaatlf

daar wy van de Molukze Koningen en
gewoonten der zelve fpreken , zullen

doen.

Met een woord moeten wy hier ech- Ho
ter zeggen , dat 'er in de oude tyden 'er

maar vier Koningen der Moluccos , en 0U|

alzo ook maar vier Molukze ryken, of"
eilanden, en dat die Gilolo, Ternate, ra

Tidore en Batsjan (dat wy elders uitvoe- zeri-

riger toonen) geweeft zyn; dog dat 'er
mn

nu nog maar drie, te weten Ternate,
Tidore en Batsjan in wezen zyn, gelyk
dit ook de rang is, dien zy , by openbare
ontmoetingen van malkandercn, nebben,
en die hun van wegen de Ooft- Indifche
Maatfchappy, en door des zelfs land-

voogden aldaar, het zy in de openbare
fchriften, het zy op maaltyden, en by
andere byeenkomften

, gemeenlyk gege-
ven word j gelyk wy dit ftuk op zyn
tyd en plaats al mede uitvoeriger voor-

ftellen zullen.

En dus betrekt men allerbefr. die lan-

den tot de Moluccos, die van oudsher
door die vier Koningen , die tuflehen de
twee graden Zuider- en Noorder-breedte
(op zyn naauwft genomen) leggen, be-
zeten en beftiert zyn.

Dat de Koning van Djilolo (gemeen-
lyk met den naam Gilolo bekent) hier

geen rang meer onder de Molukfche
Koningen , ja dat hy zelf 'er-den naam
niet meer van heeft; dat komt (gelyk wy
elders breder tonen ) daar van daan , om
dat die vorft door den Koning van Ter-

nate overwonnen is, gelyk de Terna-
taanfche vorft daarom ook uitdrukkelyk

van oudsher al vier Zonnefchermen van w
ftaat ( hoewel hy 'er nu vyf voert ) en de

onder de zelve een , wegens het over- ™
winnen van den Koning van Gilolo

, „,

plagt voor zich te doen dragen. mi

Anderen echter oordelen, met meer m '

fchyn van waarheit , dat hy die vier
*

Zonnefchermen van ftaat niet anders dan

ter gedagtenis van de vier ftaaken der

regering, die wel eer in Ternate fland

greepen
,
gewoon is te voeren.

Schoon 'er nu naderhand (gelyk ons

uit de bedryven der Ternataanfche Ko-
ningen hier en daar ook blyken zal ) nog
verfcheide Koningen van Djilolo op zich

zeiven geweeft zyn, zo is echter in de

later tyden die naam geheel en al uit de

We«
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Wereld geraakt

(dat een zeer groot en wyd-uitgebreid

ryk, of eiland is, en dat daarom van de

Tcrnatanen zeer qualyk Halamahera^

dat is, vaft Luiïdi, genaamd word) vol-

Hagen onder de Ternataanfche kroon ge-

bragt is.

Gelyk 'er nu tegenwoordig nog maar

drie Molukze Koningen zyn^ alzo zyn

ook de eilanden en ryken, tot de Mo-
"
luccos behorende, onder deze drie vor-

ften verdeelt , wetende yder van de zel-

• ve tot een aas toe uit te rekenen , wat
zyn land is , waarom 'er ook zeer dik-

wils onder hen , zelf maar om beuzelin-

gen, grote verfchillen en oorlogen ont-

itaan zyn. '

Om dan van hunne landen ook net,

en onderfcheiden , te handelen, zullen

wy van de zelve ook volgens den rang de-

zer Koningen ipreken, en voor af nog
zeggen, dat de grens-palen der Moluc-
cos, in 't Noorden Mangindanao , in 't

Ooften Batoetsjina, in 't Zuiden en in 't

Zuid-Weften 't eiland Oebi , de Xoela-

fche , en de Bansavfche eilanden tot

Tibore,en in 't Weften naarden Noort-
kant der kuft van Celébes tot den Bogt
van Cajeli, en vah Paloe, gelyk aan de

Zuid-zyde die van Gorontalo en Tomi-
ni , zyn.

Anders word het begin, en de poort

der Moluccos, in 't Noorden by Lo-
loda geftelt , alwaar men eenige hooge
fleile, en rotzige eilanden , of barre

klippen, heeft, die by de Ternatanen

de Poort der Moluccos , of anders Gnara

Mabero genaamt worden. Ook word
het einde der Moluccos om de Zuid ge-

ftelt by Batsjan te zyn. Al 't welke dan

tot zo verre waar is, na dat men deze

Grenfen als verre af, of als naby-gelegen,

komt aan te merken.

De Koning van Ternate , die de eer-

fte in rang is , is ook de vermogenfte in

opzigt van 't getal der eilanden, ryken,

en de verdere landen , of Koningen , tot

zyn ryk behorende, en onder hem, toen

hy nog in zyn vollen bloei was, geftaan

hebbende.

Dat deze Koningen niet altydzo mag-
tig , als toen

,
geweeft zyn , zullenwy om-

ftandig zien, als wy over 't eiland Ter-
nate , en des zelfs eerfte beginfelen in

't byzonder, zullen fpreken.

Daar zyn 'er geweeft, die, dezen Ko-
ning in top willende opvyzelen, hem als

een vorft van twee en zeventig eilanden

befchreven , maar die ons daar benevens
niets ter wereld meer daar af gezegt , en
aldus maar in 't wild henen gefchermt

,

en ons niets van zo veel eilanden opge-
geven hebben.

w0. Het is zeer waarfchynelyk dat zy 'er

aii van zo wel iets van gehoort, maar dat zy 'er

MOLUCCOS.
na dat ganfeh Gilolo egter regte befcheid niet af gehad, Ternate

en Ivoning Baab Ullah, of Baboe (van de eerfte

welken wy in 't jaar iyoo. in 't inning.

verhaal van de levens der Ternataanfche

Koningen dit breder zullen voorftcllen)

niet recht gekent hebben.

Het is wel waar, dat hy een dapper
en magtig vorft is geweeft ; maar dat hy
toen al Heer van zo veel eilanden ge-

weeft zou zyn^ komt my nog zeer be-

fwaarlyk voor, ten ware men veel kleine

eilandekens daar onder wilde tellen.

Om nu egter eens naauwkeurig aart

te wyzen , over wat eilanden en ry-

ken die vorft , toen hy nog zyn eigen

meefter was
,

geheerfcht heeft , zullen

wy die alle met hunne naamen, zo als

zy in 't jaar 1680. nog onder den Koning
Amfterdam, of Kaytsjili Sibori

,
geftaan

hebben , eer ft in 't gemeen maar opnoe-

men , en daar na de zelve in 't byzonder^

voor zo verre zy ons bekent zyn , van 'E

Noorden een aanvang makende, be-

fchryven.

Naamen der eilanden , onder den Koning
van Ternate geftaan hebbende.

Mangindanao ofMhidanao , waar op hy
voor een gedeelte recht heeft.

Sarangdniy en nog twee van den zelven

naam

.

De Talautfe zes eilanden, te weten:

Lïrong.

Kabroeivang.

Karkalang.

Karkarottarig.,

Noejfa.

Karotta.

Limpang.

Caboeloefee.

Memanoe.
Cdbioe.

Cambóle.

Mohóre.

Memómoe*
Sangir.

Batoe.

Wingko.

Noejfa.

I'oghan.

Boekit.

'Tomdne.

Beeng.

1'orrang.

Batoeinko.

Lawèfang.

Belldnde.

Bing.

Pare.

Sangaloèhan.

Kakhitang.

Nitoefiha.

Salangkere.

Naamen
der eilan-

den , on-
der den
Koning
van Ter-
nate ge-

ftaan

hebben-'

de.

a ape.

Az Kedma',
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Kedma.
Maroema.
Sjauuu.

Makelehe.

Boegiaffbe.

Pondang.

Labeang.

Maffare.

Mahono.

Pangafare^ o£ I'agulanda,

Roang.

Paffigi.

Biaro.
Banca.

Talifé.

Lembe.

May-ïn.

Pi/o.

Oud Manadö.
"DeTogids, of Schildpads-eilanden, die

Zeer veel zyn.

Bekt.

Bangay, en de verdere Bangayfche ei-

landen , wel hondert in getal.

Gape.

Saboeboe.

Xoela Taljabo.

Xoela Mangoli.

Xoela Befi.

Halamahera , ten groten deele.

Ceram , ten deele.

Boero.

Amblaww.
Manipa.
Kelang.

Boano.

Oma. T , ,

TT > ten deele.Hommoa, j
Amboina , of de kuft van Hitoe

.

Solor^ of eenige Dorpen 'er op.

Boeton.

Pantsjano.

Saleyer.

Pangafane.

Majauw.
Itaffoeri.

Gommon.
Liefje Matulle.

Cajoe.

Gano.

Coebi.

Sakette.

Ismola.

Makjan.
Motir.

Cavali,

Maytarra , of Noorwegen.

Ternate.

Hert.

Dit maakt een getal , niet van twee
en zeventig , maar van twee en negentig,

meeft bewoonde eilanden , die by hunne
naamen bekent zyn, zonder nog die hon-

dert kleine eilanden, die omtrent Bah-1

gay leggen, en daarenboven nog een

groot getal , met den naam der Schild-

pads eilanden bekent , en nog wel in de
twintig andere kieine,en met hunnen naam
ten deele bekende, en ten deele nog on-

bekende eilanden (geen klippen, of rot-

fen daar onder tellende) te rekenen.

Behalven deze eilanden, waar onder Het

verlcheide zeer voorname zyn , heeft recllt i

deze vorft nog een zeer groot recht op v
"n

een gedeelte van het eiland Mangindanao eendi

(gemeenelyk Mindanao genaamd) en wel van

'

in 't byzonder in den bogtvan Bóutoean, w
op het koninkryk BouyfTan, 't geen on- danaï'

der den Koning van Candahar, die een

Leen-heer der E. Maatfchappy is, en
zich op het eiland Sangir onthout , be-

hoort } al 't welke wy by 't befchryven

van Mangindanao omltandiger zullen aan-

halen.

Een groot gebied, en een vorftelyke En o
\

opper-macht oefFende deze Koning van een

Ternate ook op het eiland Celébcs, al- 8f0°'

waar hy over verfcheide treffelyke landen -

te j] a
j

op de Kuif van Manado, en van Manado Celél i

af tot aan de bogten van Cajeli , en To-
mini , en over een groot getal dorpen , en
koninkjens, waar onder 'er al verlcheide

van vermogen geweeft zyn, en die met
hun allen nog wel tuflchen de zeftien en
zeventien duizend gewapende mannen le-

veren konnen
,
plag te heerfchen j behal-

ven dat hy ten tyde zyner voor-vade-

ren (gelykinhunnelevensnaderblykt, en

wy ook onder ieder ryk aanwyzen zullen)

ook de Koningen van Gilolo , Tidore
en Batfjan overwonnen, en daarom van
oudsher al vier Zonne - fchermen van
ftaat, als hy ergens na toe uitging

,
ge-

voert heeft,waar by hy eindelyk wegens het

overwinnen van den Koning van Sjauw
nog een vyfde gevoegt heeft.

Dog laat ons, om dezen .Koning in

zyn binnenfte te leeren kennen , eens een

begin van de befchryvinge van zyn lan-

den maken, en met die van het eiland

Ternate, daar hy zynen Zetel, en Paleis

heeft, beginnen.

Het eiland Ternate, van de vyf Mo- Term

lukze eilanden het verfte om de Noord, ke
[
chl

en met de zelve als op eene ry , vlak

voor het groot Eiland Batoetfjina (zeer

qualyk van de Ternatanen Haiamahera,
dat is , Vaft-landt, daar het een eiland

is,genaamt) en binnen den eerften Graad
Noorder breedte, ofomtrent opeen hal-

ven Graad of wel op fo. minuten gelegen

,

is zo net in zyn lengte niet bekent. De
lengte in de verheit des wégs, van Bata-

via tot Ternate toe , word wel bevonden
veel met de kaarten , waar in Ternate

Weflelyker, dan het waarlyk legt, ge-

plaatft is, daar 't nogtans veel Oollelyker

bevonden word te leggen , te verfchil-

lenj

ven.
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len j maar het verfchilt egter zo veel

niet, dat men daarom de zelve van Cor-

vo en Flores gerekent op honderd vyf en

zeftig of van deCanariën op i6f. Graden

{gelyk die by eenige Land-beichryvers

,

en in hare kaarten , voorkomt) of wel

op ijl: by andere zou mogen Hellen.

By een Maan-Eclipfis , door den Heer

Land-voogd , Robbert Padbrugge , tot

Gorontale , op de kuft van Celebes gele-

gen, in 't jaar 1082., den vierden van Maart
waargenomen , was het verfchil des tyds

in Teraate, tegen dat in 't Vaderland,

of tot Amftcrdam ,
gebleken 7 uuren en

yo minuten te zyn; en volgens de zelve

zou de gegifte lengte net 142 graden,

42 minuten, en 30 fecunden (die egter

eenander, volgens een later Eclipfis, in

Amboina waargenomen, op 143 graden

ftelt) uit maken; dog ik laat dit aan die

genen, diedit ftuk netter venlaan, dan ik,

volkomen over.

Dit eiland Ternate is rondagtig van

gedaante, en in zynen omtrek omtrent

zeven mylen groot, verfchillende in dit

opzigt niet veel van de eilanden Tidore

en Makj.m; dog Batsjan is grooter dan

een van deze drie.

Het doet zig van buiten zeer hoog op,

vermits 't geheel eiland maai- eenen grooten
j

en hoogen berg , die zig als midden in

vertoont, en 367 roeden en 2 voeten,

by nette meting, hoog is, uitmaakt,

die zelf ook van ftrand af van alle kanten

il zodanig zyn begin met ryzen neemt,

dat hy zelf ter plaats, daar 't kafteel

Orangie legt , al allenskens van voren en

.
ran agteren nog vry meer komt op te

loogen ; zo dat men zig hier zeer wei-

iig vlakte of effen grond verbeelden,

ai zig zelven niet anders dan boven een

.voeften en yffëlyken vuur- berg ( die egter

>eneden over al tot boven toe, bvna met
:en fwaar bofch van bomen en kreupel-

>ofch, en met fchrikkelyke holen, of

litgebrande fpelonken, en zelfs alomme
>ezet , dog beneden egter van veel

"rugt-boornen en tuinen voorzien is)

oorftellen moet; 't geen men in deze

fteekening , BB gemerkt , klaar be-

:houwen kan.

Wat dezen berg van Ternate aangaat

,

iet is van oudsher , en voor meer dan
ïonderd jaren al, een yffëlyke vuur-berg

;eweeft, want in 't jaar 1608, toen 'er

Ie zee-voogd van Caarden quam , brand-

le hyfterk, doende den 18 en ipjuly
> nagts afgryflelykc ilagen , als of ette-

yke kartouwen afgingen, veitoonende

laar na een geweldigen rook en damp

;

ioedanig hy ook in 't jaar io"3f. en on-

er de regering van den Heer Hu/laart

vat na 't jaar ióf3 gebrand heeft.

)eze berg is gewoon van oudsher uit

!

ynen fwavelagtigen afgrond , volgens den
j

j
aart van alle die bergen (die den eenen
tyd meer, den anderen tyd minder, en
zomtyds zigtbaar , zomtyts alleen in hun-
ne ingewanden , blaken ) dan eens vuur,
't geen zig by nagt het klaarft doet zien,

dan eens alleen een fwaren damp en
fmook te verroonen , dan eens witte

afch, dan eens eenige puinfteenen , dan
wel eens geheele brokken en klippen

,

met een argryflelyk gekraak
,
gerommel,

voor al by fware winden, en geloei, uit

te werpen, of fware ilagen te geven, en
daardoor den Inlander en de Europianen,
in den tyd hunnes verblyfs aldaar,niet alleen

in groot levens gevaar, zo wegens zyn
vervaarlyke en Hemelhooge vlammen j?n jes
(alzo zyn kruin door de wolken henen zelft

fteekt) als ook wegens deze gloeijende branden-

neerftortende fteenen (die geheele boo- s '

men mede namen, die in brand ftaken,

en dus, vooral by fwaar onweer, tot

aan ltrand, of in zee fomtyts roldern) te

ffellen ; maar na dat hy nu al met bran-

den en blaken ophield , vervalfchte

zyn fwavelagtige damp en fwarte fmook
de lugt fomtyts nog zoodanig, dat veel

menfehen , daar ziek van geworden zvn-

de, in 't kort ftorven. En dit branden

en blaken plagt zig wel meeft (hoewel
niet altyt ) in de maand Maart of April

,

of by 't kenteeken van 't Sailben , en by
Noordelyke winden, op te doen.

Kort voor de komft van den Heer Pad-
brugge in Ternate, in 't jaar 1673. in

Auguftus , en daar na , had hy zeer vlerk

gebrant , en zo veel afch en puinfteenen

uitgeworpen, dat men 'er tot in Amboi-
na blyken van zag; maar fmookte nog
yffelyk, zynde de lugt aldaar door zvn
dampen nog zo befmet, dat 'er niet al-

leen zeer veel menfehen door ftierven,

maar de hooge regering op Batavia by-
na niemand krygen kon , die hier als land-

voogd naar toe wilde trekken; alzo men,
wegens de fterfte aldaar door den bran-

denden berg veroorzaakt, fchrikte der-

waart te gaan ; dog de Heer Padbrugge ,

een hartvogtig man, en die zig door

zulke flegte redenen geenzins affchrikken

liet, ging 'er moedig naar toe, en is 'er

(zo ik niet beter wete) altyd gefond

geweeft : want zyne lammigheit , die

hem veel later" overquam , heeft hy in

Amboina, en biet daar, bekomen.

Na dien tyd brandde hy niet weder

,

en is zedert weder wakker begroeit en
bewaflehen , niet ophoudende van fmoo-
ken. Wel "over de iod jaren al had hy
een opening boven, die zig, met ver-

fcheide kringen boven een , als een

Roomfch Amphitheater, vertoont. My
heugt, dat ik in zeker dag-regifter van

den Vaandrig , David Haak. ,' van 't jaar

1686. gelezen hebbe, dat hy, met den

Luitenant Meindert de Roy
(
die namaals

A 3 Ser-
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Sergeant-Majoor op Batavia geweeft is)

en den Sergeant, Mattbys Dogen, den

9 October met een Praeuw, of Canotje,

v£rfeld van vyf fwarte jongens , en eenig

ander volk naar dezen berg , om naar nagel-

boomen te zoeken, gevaren, en den 10

zo al verder op Xoela Tacomi, vier

mylen benoorden 't kafteel Orangic ge-

legen, gekomen is, alwaar zy den elfden

der maant maar een nagelboom, zoo dik

als een man in zyn midden, dog zonder

vrugt, en daar na nog twaalf andere

gevonden , en ook omgekapt heb-

ben. Maar men kan dit niet netter dan

by 't hier nevens-gaande berigt van Mein-

dert de Roy zelf opgeven.

Berigt aan zyn Achtb&drheH den

Edelen Heer Joan Henrik T'bim, wegens

het Opperdeel van den Ternataanfchen

branddenden Berg, van Meindert de

Roy , Luitenant , zo ah de zelve van

hem bezogt en ondervonden is.

„ veel geregent hadde, en de uitterlyke

„ bovendeden des bergs, naar het midden

53

33

35

;;N
veel nieuwsgierige

n

33

53

53

53

5»

53

5>

35

55

53

53

55
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A dat 'er al

menfehen, zo Europianen als In-

landers , in onderfcheiden togten alle

bedenkkelyke moeiten hebben aange-

wend , om de openinge des bergs,

welks inwendigheden niet dan in't ver-

fchrikkelyk Element des vuursbeftaan,

en daar door uitgebraakt worden , te

zien, en door my ook al tot dien ein-

de van andere oorden des bergs ver-

geeffch bezocht zyn geweeft, zo heeft

nogtans niemand met alle bezinnelyke

moeite en arbeid , zo verre kunnen

komen, dat hy daar van eenig befcheid

heeft kunnen geven.

„ Myn laatfte togt tot dien einde van

Gamma Lamma, zynde meeft van de

Zuid-Weftzyde des bergs , gedaan,

hebbe ik het aldaar, boven gekomen
wezende , dusdanig gefchapen bevon-

den: na de bovendeden des Bergs wel

overgezien en in opmerkinge genomen
te hebben, dat het van dien kant on-

mogelyk om daar by te komen was,

om dat , dewyl de opening des

bergs, boven aan de Noord-zyde is,

en wy op de Zuid-zyde des zelfs zyn-

de , van X af na W , S , en R : zo

verre wy deze ftrekkinge uitzien kon-
den , bevonden datzenaargiszinge wel
zoo Roeden wyd was , en de ganfche op-

per-hoogte niet dan zeer digt, met zwaar
riet,alhierby de inwoonders Cannacanna

te zamen , en voort Weftelyk af-

zakkende, naar T, zo moet dien vol-

gens de waterlozinge , door langheit

des tyds, een diepte maken , welker

gedruis wy als onder onze voeten,

hoorden: nicttcgenftaande nog ook dat

het toenmaals regenagtig wederwas,be-

halven andere ondoorgankdykhedén
t

die ons hadden mogen voorkomen,

zoude my, na zo veel moeite en ar-

beid , niets weder hebben doen af-

trekken, indien men hadt mogen we-
ten , hoe na by men , ( na 't doorbre-1

ken der gedagte Cannacanna, daar teri

minften twee dagen zeer rhoeijelyke

arbeid aan zoude geweeft zyn ) dan

nog by 't gadt mogt gekomen wezen;
maar dit , en voorts de ichcrpekoude'.des

nagts, het gebrek der boomen tot eenig

brand-hout jgeen middel om de minlle

lyf-berginge te maken , en 't quade

weder, beletten my,dit alles te onder-

zoeken , of de berg van dien kant toe- of

ontoegankelyk voor eenig menfeh

33

3»

35

„ genaamt , bewaflen , wezende ook

,, nog daarenboven niet wyd van dien

„ heuvel X , alwaar wy [toenmaals fop

„ ftonden , en het geheele bovendeel ont-

„ dekten , een laagte T , daar wy 't water

,, dat van de Noorder W, Öoftelyker

„ S , en Zuider deden R quam aflopen

„ fterk hoorden ruiflehen, dewyl 't zeer

mogt wezen, waarom ik het toen daar

by heb moeten laten blyven, houden-

de de| plaats van daar als mede vanTer-
lucco, wezende van de Ooft-Noord-

Ooftelyke zyde Q\, voor ontoeganke-

lyk, van welke laatfte plaats opklim-

mende, ik zyne Agtbaarheit,in't be-

fchryven daarvan, niet wil ophouden;

dewyl de onmogelykheit der toegan-

gen door de klooven aan de Noord-zy-

de, genoegzaam van beneden, by klaar

weder , kunnen gezien en befpeurt

worden , als ook de groote wydte die

'er van het opperdeel van boven Ter-

lucco tot den mond des uitbrakenden

poel des vuurs is.

,, Dit alles en meer andere oorden des

„ zelven bergs , in opmerkinge by my

„ genomen zynde , hebbe, ik zederdt

„ dien tydt , te onderzoeken , nog

„ eens van de Xoela Tacomi, wezende

„ aan de zyde van P, willen bellaan,

„ met een vaft vertrouwen , om van dien

„ kant,met een ernftigen yverigen enge-

„ weldigen arbeid, boven alle gevaar, te

naderen om alzo een behoorlyk berigt

van een alzulk een zeltzaam wonder-

lyken werk Gods te doen, 't welk ik

geloof dat van geen menfehen oit , of

zeer zelden, elders is gefchied.

,, Dit beftendige drooge weder heeft

dan myn begeerte wederom opge-

wekt , en my daar weder op den

io. dezer doen naderen, na ik alvorens

eenige luiden opgemaakt hadde , om
my te vergezelichappen , op dat ik

verlof tot voldoeninge van mvnen luft

mogte krygen , 't welk zyne Agtb.

gedreven wordende door een Philozo-

„ phifche

55

15
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55
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35
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33
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zophifche begeerte en weet-luft tot

alle natuurlyke en feltzame dingen my
met myn gezelfchap, te weten : Mat-
thys Dogen , Reynhohl Dagfleyn, Adfi-

ilent, cnJacobJdamfe, ibldaat, met
vyf jongens , volgens zyne gewoon-

lyke befcheidenheit , belieft heeft in

te willigen.

„ Na dat ik dan des middags op den

„ tienden voornoemt , met een fchep-

y,
praauw van Maleyen , na Xoela Ta-
comi aan de zyde van P , zynde N:
N. W. van de middelhoogte des bergs

gelegen , vertrokken was , en des avonts

aldaar aangekomen, en op 't ftrandt

overnagt hadde , ben ik voort met
den volgenden morgenftond , nefFens

„ de voornoemde perionen na de gele-

genheit des opper-deels des bergs eerft

wel naauw afgezien , en in opmerkin-

ge genomen te hebben, naar boven ge-

klommen , alvorens nog omtrent een

halfuur gaans Weft-waart omtrekken-

de naar N , om onzen gang zodanig te

fchikken,dat wy aan 't Noord-Wefter
bovendeel des bergs, alwaar zich twee
uitftrekkende heuvels C en D gemerkt

,

d'een en d'ander met Cannacanna bewaf-

,, fchen vertoonen,tufTchen beiden mogten

„ aankomen, .navoorts allemoeijelykhe-

„ den van 't bofch doorbroken te hebben

,

en alle fteilten te boven gekomen te zyn,

tot aan dat zware riet of Cannacanna
M. Dus zynwy met den avond na zwa-
ren en moeijelyken arbeid , tot omtrent

een uur arbeidens na , daar boven ge-

komen, tot L, alwaar wy ook dien

na^t bleven, om met het aankomen
van den volgenden dag , voort myn
voornemen met allen ernft te voltrek*

„ ken, gelyk wy met den morgenftond

door de ruft wat verquikt , want de

hette ons dien nagt zulx niet belette,

met alle kragt en moedt , daar weder op
doorbrekende , opwaart klommen en

5, quamen te vervallen , regt naar myn
5, meeninge , tuflehen beide de boven-

,, gemelde twee heuvels C en D, alwaar

,, men van beneden ziet een hoogte met

„ riet bewaflehen , naar boven fpits toe-

„ lopende, gemerkt M, L, eindigende

„ tegen de klippen aan , aan weder zyde

„ fteenige banken of diepten daarby ne-

„ der gaande, van welke uitterfte hoog-

„ te , wy ten naaften konden afzien

,

i „ waar wy mogten opkomen , gelyk wy
„ ons daar op voort naar de Noord-zyde
L, begaven, de klippen opfteigerendej

\ s , dog aan de laatfte fteilte K , gekomen
„ zynde, was Matthys Dogen, dat ik al-

„ vorens wel verhalen mag , nog een

„ fchrik op den hals hebbende (want hy
„ den voorgaanden dag een fteilte over-

„ klimmende, quamen des zelfs voeten

«, uit te fchieten , zodanig dat hy niet

„ meer dan aan een klein licentie met
,, Zyn eene handt quam te hangen, enhy
„ zoude zékerlyk buiten de byzonderly-

„ ke voorzienigheit Gods daar niet be-
houden afgekomen hebben ^ ten ware
ik hem zelf, ook niet buiten gevaar,

daar uit geredt en geholpen hadde)
door dezen fchrik die hem hier door

t'eenèmaal ingenomen hadde , zoo
verbaaft dat hy zich 't gevaar van
zyn leven , weder voorftellende

,

weder op nieuw begon te Sidderen

en te beven ,• én wezende al weder
een ftuk weegs , een klip opge-
klommen , my zelf in bekommeringe
bragt, of ik hem wel weder behouden
beneden zou zien. Dögh hy quam 'er

toenmaals nog weder gelukkig af,

dog met dit voornemen om, boven alle

moeite en arbeid, niet hooger te ko-
men , dan hy was , waar door hy
Daghftein mede quam te yertzagen , en af

te fchrikken,vandit laatfte rek ie te wa-
gen , waarom ik hen daar liet , en
klom , als 't zelve wat beter gewent
en meerervaren zynde, voort, dog niet

zonder moeite en gevaar , naar boven
B , alwaar gekomen zynde , ik de zel-

,, ve hoogte bevond , een boven fmal

,, toelopenden rug te wezen ; zoo als die

„ hier gemerkt is, nemende zyn aanvang,-

„ van voor ofbe-Ooften denNoordelykften
meergemelden heuvel D, en drek kende
gelykelyk naar den ZuidclykftenG, tot

omtrent in het midden, alwaar een

groote klip E, ftaat, van \fraar deze
rug zich verhoogt, van welks hoogte
getekent F, regt tegen over, en Ooft
daar van af met de wijte van omtrent

fo roeden, tuflehen beiden, de mond
des vuur-brakenden bergs , ftaat A.
maar eer ik verder de befchryvinge

van deze openinge en verder omftan-

digheden doe , zal ik eerft ons aan-

komen, wedervaren en aftrekken, in

't kort verhalen.

,, Boven op deneerften gedagten rug B

,

gekomen zynde, gingen wy dit ver-

vaarlyke vuur uitfpouwende gat , naaf

giszinge omtrent i oo Roede Z. breette

van ons , wel een half uur lang zit-

ten aanzien, wanneer ik tegen Jacob

„ Adamfz.: zeide, dat ik , om het zelve

„ te naderen, wilde by gedagte groote

„ klip E opklimmen, gelyk wy der-

„ waart gingen , en 't zelve ook vol-

bragten , wanneer wy van dezen

hoogen rugge F, dewyle die hooger was,

dan de uiterfte boord van 't gat , een

weinig de binnenfte deelen van 't zel-

ve konden zien branden ,
gelyk wy

ook tegens de Noordelyke uitwendige

zyde G , in onze eerfte opkom fte

de uitgeworpen ftukken aldaar zagen

branden : want de opening braakt te

„ mets
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-,, mets uit, en dat gefchiet t'elkcns, als men

„ een damp, by ons een pluim genaamt,

„ van de zelve ziet optieken , welke

„ uitbraakzels tegen de binnen kanten,

^, en voorts rontsom uitfpatten , en zo

„ lang branden tot ze dood zyn , of

„ uitgaan. Op dezen laatften genoem-

„ den rug F wezende, wenkten wy de

„ flaven van verre met hoeden , want

„ die op onze eerde plaats B waren

„ van verre blyvèn zitten : wanneer

„ ik befloot te beftaan de opening

„ des vuur-poels te naderen, op dat ik

„ 'er mogt inzien. DeZuide-wind waaide

„ boven fterk door , en wy aan de Wcft-

„ zyde zynde, vernam ik onzen rugge

„ F, daar wy op waren, Zuidwaart om
„ in de rondte om 't gat om te lopen ;

„ waarom ik beftond dezen te vervolgen,

„ om boven den wind te wezen, en dan

y, 't zelve te naderen. De flaven bang

„ zynde, door 't vervaarlyk geraas, dat

„ men daar in hoorde, durfden ons niet

„ volgen , uitgenomen een , maar bleven

,, zitten, ons na-oogen. Wy dan aan de

,, Zuid-zyde H, gekomen wezende, tra-

„ den naar de opening toe. De voornoem-

„ dejacvb Adamfz., dat een lofïe ziel is,

), een weinig voor uit wezende, zcide,

„ Monfieur Luitenant, Hoort den duivel

,, eens razen j Dat de donder nü eens

,, fprong , wy zouden een korten doodt hebben-,

„ maar vorder naderende , tot hy over

„ den boord des zelfs verfchrikkelykc in-

„ wendigheden zag , en gruwelyk ge-

„ tier van na by hoorde
, quam hy met een

„ verbaaftheit te rugge lopen , zeggen-

,, de : Godt bewaare ons , wat vervaar-

„ lyk gat is dat ', Monfieur Luitenant , ik

j, bid u , kom ""er niet nader by. Waarop
„ ik hem. antwoordde , dat het andere

„ woorden waren , dan hy daar even

^, fprak j maar ik oordeelende in geen

j, meerder gevaar te zullen komen , om het

„ zelve te zien, dan ik airede was, trad

„ voort naar boven , maar konde door den

„ damp, geen belcheid van des zelfs in-

„ wendige deelen bemerken , 't welk my
5 , ook terftondt weder deede te rugge

„ treden , en 't zelve tot twee cf drie

,, keeren , t'elkens , als my dagt dat de rook

„ verminderde, hervatten, tot wy ein-

„ delyk in den kuil van dat gat de in-

„ wendige openinge zagen, daar al dat

„ onuitdrukkelyk vervaarlyk geraas in

„ was , en de damp uitquam ; waar op

j, ik, als oordeelende genoeg gezien te

„ hebben, en my aldaar, zo na in dat

„ gevaar , niet langer betrouwende ben

„ afgetrokken , weder op den rug F, al-

„ waar ik de gelegentheden der zelve

„ omftandigheden, wat afgetekent heb-

„ bende , my voort weder naar beneden

.,, begaf, wanneer wy ons wedervaren

„ aan de voornoemde Mefïïeurs verhaal-

„ •èca , hen aanporrende ora deze

„ laatfte voorgedagte hoogte B, op te

„ klimmen , waaneer zy 'er zonder

„ meer moeite kenden bykomen , op

„ dat zy nèffens my , de zeltzaamhe-

„ den van Gods wonderwerken mogten

„ helpen bckragtigen, hun tot dien einde

„ belovende, niet alleen nogmaals weder

„ "boven te zullen klimmen om hen te

„ vergezelfchappcn , maar daarenboven

„ fllle hulp en byltand om hen zonder

„ gevaar boven te helpen
, gelyk zy

„ eindelyk daar op een befluit namen,

„ en ook volbragten > doch niet zon-

„ der 't grootlte gevaar. Ik voor de

,, tweede maal weder boven gekomen
„ zynde , bevond den damp t'eenemaal

„ vermindert , dat ons 't gat te nade-

„ ren langs onzen voorgezeiden weg,
„ wat deede veihaaften , en 't zelvevan

„ binnen ganfeh ledig van damp of rook

,, bevindende, zagen wydat de onderfte

„ openinge van de Noord-zyde G inge-

,, fchoten ,, {trekkende de holligheit in-

„ wendig Zuidwaard aan tot de boorden

„ der zelve, wederzyds naar de Noord-
„ zyde, aan het ingefchotene quam te

„ eindigen 5 waarom wy ons naarde Ooft-

„ zyde I begaven j om onder in de Welle-

„ lyke holligheitj voor zo veel, des te

„ beter te kunnen inzien, gelyk wyver-

„ volgens ^ daar niet dan een inwendige

„ gloeientheit en voort des zelfs gloeien-

„ de ingangen ziende aan de Noord-zy-

„ de na C om in de grootfte holligheit

„ naarde Zuid-zyde te zien, niet durfden

„ beflaan aldaar te komen , niet alleen

„ om ons beneden den toenmaals flerk

„ deurwaijendenZuide wind niet te bege-.

„ ven , maar om dat de opening van 't

„ inwendige Zuidwaart inllrckt en dier-

„ halven meer Noordwaart uitfpat, ge-

„ lyk hier voor gedagt is, tegen de uit-

„ wendige Noord-zyde,leggende de ftuk-

„ ken daar door uitgeworpen , nog te bran-

„ den by B ,
gelyk by mync medegezellen

„ mede[nog gezien is. Wy zyn dan na deze

„ laatfte befchouwinge , afgetrokken , en

„ dien nagt in 't hangen van dit gebergte

„ nog gebleven, en des anderen daags den

„ 13. des middags weder aan ftrant, en

„ tegen den avond op Maicyen weder

„ aangekomen , mede brengende nog

„ eenige takiens van vrugt dragende na-

„ gel-boomen, die wy aldaar in 't door-

„ trekken gevonden hadden. Voorts wat

,, voor gevaar,moeite en laftigen arbeid, zo

„ in 't op als afklimmen wy gehad heb-

„ ben , met alie de byzonderheden , daar

„ mede wil ik zyne Agtbaarheit niet op-

„ houden, maar laat dat aan anderen diezo

„ veel moedt en nieuwsgierigheit mogten

hebben , als ik gehad hebbe , te

„ onderzoeken : 't is my genoeg , d^t

„ ik zync Agtbaarheit de verzekeringe der

»> op-
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„ Wegens de opperfte gedeelten om-

„ trent deze vervaarlyke opening, moet

„ ik nog wat breder befchryving doen.

„ Tot beter begryp van 't zelve, zo gaat

„ hier neffens de teekening met Let-

„ teren aangewezen. De Noordelykfte

boord van dien brandenden poel A is

de uitterfte barre hoogte des bergs,

aan de Noord-zyde, of van Hieri aan

te zien. Be-Weften en be-Ooften daar

van, Haat wederzyds een heuvel, ho-

ger dan de boord van deze vrezelyke

kuil uitftekende , beide met Canna-

canna bewaflchen , welke Weftelykfte

„ D, voordetyker Noordwaards, van de

,, opening des poels afftaat , be-Zuiden

„ dewelke, als voor gedagt is , wy zyn

„ boven gekomen, de Ooftelykfte Q^is

„ in tegendeel agterlyker en Zuidwaards

„ daar van af. de rug F fluit flg een

„ weinig nedergaande Ooft/waart aan,

„ met de Noord-zyde van den boord der

„ opening > en aan de Weft-zyde ver-

„ deelt ze zich naar 't Zuiden in tweën

,

„ lopende voort d'een en de ander Ooft-

„ waart om , tot ze aan de Ooft- zyde

3, van 't Noorder deel des boorts fluiten

,

,, of met de zelve eindigen aan de zyde

„ vanZ. DemeergedagteZuidelyke heu-

j, vel C op de Weft-zyde des bergs,

,, loopt mede in de rontte Oofl> waart

„ om, met een rug, en eindigt gelyk de

,, andere , zo dat de mond des vuur-

„ fpouwenden bergs alzo rondeels gewys
„ aandeWeft-, Zuid- en Ooft zyde be-

„ fchanftis, zynde elke verfchanzing met

3 , een bezondere laagte tuflchen beiden

„ onderfcheiden, gelyk ook tuflchen de

„ eerfte H en den boord der openinge A
„ dewyl de boort aan den mont op 't

hoogfteis, en vooi-t naar buiten fchuin

naarbeneden afloopt,dedrie eerfte hoog-
n , te weten de naafte aan de ope-

ning des vuurs , zyn ganfch bar , en niet

dan fteen, maar de buitenfte met zwaar
riet bewaflèn.

„ Dit zal zyn Agtbaarheit , neffens

„ deze bygaande teekeninge, genoeg-

„ zaam verklaringe van de gelegenheden

„ aldaar, doen, buiten dat ik nog hier

„ by doe eenige ftukken van verfcheiden

„ foorten , by tyden uit de ingewanden

„ van dien affchuwelyken poel des af-

„ gronts uitgebraakt, onder welke ik dit

„ hetmerkwaardigftehoude,datrontsom
aldaar met kleine en groote brokken
verftrooit leid, dewyl die ftoffe, als ze
eerft uitgeworpen word, behalven dat !

ze miffchien dan brandende is , ook
j

„ zagt of week moet wezen , omdat die

„ neergevallen ftoffe zo plat valt
, gelyk

:

„ koe-beeften drek , zy is ook vaal groen , |

I. Deel.

van boven , door 't uitdrogen , bran-
den of bederven, ook boven geborften;
onder alzo gevoegt , naar de klippen of
fteenen daar ze op valt

, gelyk of 'er

een deeg opgevallen of ingedrukt ware

,

gelyk wy in 't opligten en afbre-

ken bevonden hebben , en ook by 't

gezegde af te nemen is. van deze ftoffe

leggen 'er groote en kleine ftukken,
nu in fteèn verandert , inwendig
zwartagtig en fponfieus met witte

ipikkelen vermengt. Om verder myn
gevoelen wegens de rondelen en andere

omftandigheden van den mondt des vuur-
brakenden bergs te geven , hebbe ik

aangemerkt, dat het uiterfte ofZuide-
lykite rondeel (V want 'er van de plaats

F geen Zuidelyk kan gezien worden

,

en verder befchryf ik niet , dan dat
zich aldaar vertoont ) geheel met Canna-
canna begroeit , ookhethoogfte is. De
damp , die ten aanzien van Maleio,
voor dees hooger fcheen uit te komen,
en nu in 't hangen of vallen is van den
kruin, komt egter op de zelfde hoog-
te, uit den barren of ongroenen heuvel
by Z, die zich aan deNoord-zyde des

opper-kruins aan 't vallen der zelve
fchynt te leggen, van Maleio aan te

zien , is hy ook al van omtrent de zelve

hoogte, als de hoogfte top die zig van
Maleyo vertoont , maar dewyl die

Weftelyk van daar veragtert , en maar
by de voorfte hoogte langs heen gezien
wort, fchynt die aan 't daalen te leg-

gen, 't welk voor iemandt die de per-

fpeérief eenigzins verftaat , ligtelyk

kan begrepen worden, voorts dat de
damp voor dees fcheen hoger uit te

komen , is om dat de opening Zui-
delyker geweeft is , en fchynt dan,
ten aanzien alleen van Maleio meer
naar 't midden der zelver hoogte uit te

komen ; waarom ik vaftelyk geloof,

dat, alwaar nu de rondeelen leggen,
dat is Zuidwaart aan , de regte ope-
ning ook geweeft is : dewyl die el-

ken keer, na een wijligen beftendigen

ftant van branden, een boord of zoom
maakt, en met de verminderinge des

brands
,

gelyk nu gefchiet is, de te-

kens daar van overblyven , dat deze
rondeelen zynj 't welk een ieder die

't mogt zien met my mede zoude ge-

voelen. Vorders zedert p of io Jaren,

dat men den laatften brand aldaar be-

fpeurd heeft, ziet men rond om de

openingen, te weten'", buiten de bar-

heit , dat wederzyds nog al een goede

tuflchen wytte van de opening is , zo

in 't vallen aan de Weft-en Noord-

zyde, als boven aan de Zuid- en Ooft-

zyde , de boomen daar omtrent alle van

die groote en dikte, zedert dien tydt

B ge-
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gegroeit en nu met het nieuw ont-

iteken en uitbariten weder alle ver-

dort en verbrant. Ten laatften is nog
myn gevoelen, al fchoon men van be-

neden den damp daar van niet heeft zien

opgaan , dat de brand daarom niet

heeft opgehouden : want dat vervaar-

lyk inwendig gebrom en getier is zo

vreeflyk, dat een ieder die 't hoorde

met my oordeelen zoude dat het een

grondelooze poel des aller fchrikkelyk-

ftenvuursis, die in der eeuwigheitniet

uitgeblufcht kan worden, de affchrikke-

lykheit en 't gevaar, daar men in dien

gevalle zig in begeeft, moet meer met
zinnen begrepen werden,dan dat iemand

't zelve zoude konnen vertoonen.

„ Dit is het naauwfte berigt dat ik daar

van zoude kunnen verbeelden en te ver-

ftaan geven, 't Zelve overleverende

blyve ik : Onderftond Zyn Agtbaarheits

allerootmoedig/ie en onderdanig/ie die-

naar. En was getekent Meindert de

Roy. In margine Ternaten if . October
1086.

Nagezien door my

Meindert de Roy.

ganfeh eiland nog zeer woeft, zonder
dorpen, en ook met zeer weinig volk
bezet, geween: te zyn.

Het oudfte dorp, daar de Ternataanen Tot ,|
van weten te fpreken, is Tabona, of'toi

fi

'

Tobona , 't welk omtrent dat jaar digt dorF
bovt]

denl

In die

nagts

Schoon
bofch , en
verfchei-

de rivie-

ren daar

op-

zelve maand was 'er den x6
tuflehen elf uuren en half

twaalf, een fchrikkelyke aardbeving op-

gevolgt , die zo fwaar was , dat Haak
van zyn kooi , en al zyn boeken uit zyn

boeken-kas gerolt waren. Waar op den

io Mai, 's jaars daar aan, of in 't jaar

1Ó87, 's avonds ten vyf uuren, een

fware afch-regen viel.

Veele oordeelen, dat deze berg, en
die van Makjan , benevens dien van
Gamma Canore, met den anderen door

verhole Kanaalen in een lopen , en maar
een en 't zelve hol, of onderaartfeh vuur
tot hunnen oorfpronk , dog 't welk zig

door die drie Fornuifen ontlaft , hebben.

Na dien tydt is het in Ternate, volgens

't berigt van verfcheide vrienden, aan

my van tyd tot tyd gegeven , ftil op den
berg geweeft, zonder dat men, fchoon
men boven op dienPluim-damp nog wel
vernam , eenige ongezondheit in de lugt

vernomen, of de ongemakken van dien

befpeurt heeft.

Dit alles belet echter niet dat deze berg
uit zyne verhole bronnen, hier en daar

in dat fwaar bofch en lommerryk ge-

boomte, dat hem alomme overfchaduwt,
de fchoonite en helderfte waterbeekjens

,

die men wenfehen kan te zien , van zyn
rug op verfcheide plaatlen, en met veel

kleine takken, naar ftrant toe doet af-

vloeijen , en dus in zee zig daar van ont-

laft. Voor het jaar izj*o. fchynt dit

en 1

hier

lege!

by den top des bergs lag, alwaar hun
eerfte hoofd

(
gelyk wy dit breeder in 't gei e/

'

leven van de Ternaatfche Koningen uit- diei i
halen zullen) zig met de zynen voor een det

J.»

tydt neder gezet had, een blyk, dat die jyj'

berg toen nog zo niet moet gebrand gebr'n

hebben, alzo de inlander, fchoon altyt te h»
genegen, zekerheits halven, zig op de il

toppen der bergen, en op de hooge heu-

velen der zelve, vaft en fterk te maken,
het dan geenzins daar zou begrepen heb-

ben. Dat hier van daan, en uit dit dorp

egter de Koningen van Ternate hunnen
oorfpronk hadden, zal hier nader blyken.

Onder Molematitti, hun tweede hoofd,

hadden zy, weinig tyts daar na, nog
een ander dorp halverwegen dezen berg

gemaakt,en 't zelveFola-Madjahi genaamt.

Omtrent dezen zelfden tydt , of niet poIi

lang daar na, fchynt 'er nog een derde Maci

dorp, Sampaloe genaamt, beneden aan cnS
:

ftrand , ter plaats, daar naderhant de groo-
Jj

te ftadt Gamma Lamma gebouwt is
, <jor]

geweeft te zyn.

Dit waren de eenige dorpen , die toen,

en tot het jaar 1184 hier bekent waren j

maar onder Koning Siale , die toen

leefde, en nu en dan met zyn nabuuren

zo wat oorlogde, begon Ternate in ge-

tal van gehugten , dorpen , en inwoon-

ders , meer dan te voren , toe te nemen

,

waar door die vorft genoodzaakt was van

Tobona , te voren 's Ryks-fetel , wat
meer naar beneden af te zakken , en

nu Fola-Madjahi , 't geen toen zeer bloei-

de , tot . zyn Hof en dagelykfe verblyf-

plaats te verkiezen , hoewel de later Ko-
ningen zig te Sampaloe nederzetten.

Dit bleef dus al in den zelven ftaat

meeft, zonder dat de vier eerfte Konin-

gen van Ternate, tot het jaar 1304,

ook iets anders, dan alleen dit bloot ei-

land, befaten.

Na dezen tydt hebben zy (gelyk wy in

de levens der Ternataanfe Koningen, en

in 't befchryven van de eilanden, tot die

kroon behoorende, zien zullen) wel ver-

fcheide veroveringen op deze en gene

landen van de nabuurigc vorften gedaan >

maar ik leeze van geen andere dorpen,

fteden, of vaftigheden , op Ternate door

iemand van deze Koningen gemaakt,

dan na dat zig de Portugeefen aldaar ver-

toont, en zig hier neder gezet hebben.

Het oudfte gebouw , zedert de kom ft

der Portugeefen , is de ftadt en vefting

,

door deTernataanfen Gamoe-Lamoe, dog

ons Gamma-Lamma, maar van de

we,

ra

lil

van
Por-
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Portugeefen Noftra Senhora del Rofario

,

genaamt. Wanneer die velling begonnen

zy, zal ons omftandiger, dan wy hier

aanhalen, in 't verhaal der Portugeefche

zaken , hier voorgevallen , blyken. Zy
wert niet verre van het dorp Sampaloe

,

alwaar de Koning toen zyn Hof hield,

begrepen.

Haare gedaante ziet men in deze

hier nevens geplaatfte teekening , CC
gemerkt.

In fterktè overtrof zy met alle hare

flankerende fteene bolwerken , en andere

werken, daar omtrent gelegen, het ka-

ng fteei Orangie, zo in hare goede gele-

lt- genheit van plaats, als ook in hare we-
zentlyke deugdelykheit van werk , en in

haren ftaat van verdediging , zo verre,

dat zy by goede bouw-kundigen en

vernuftelingen, wanneer zy van al het

noodige wel voorzien was , voor onwin-

baar gekeurt wierdt , als tynde door een

rif gedekt , en met agt en dertig fwaare

Hukken metaal gefchut altyt beplant,

en gemeenlyk door twee hondert en vyf-

tig Portugeefen, en hondert Pampangers,

of Manilezen , befet geweeft , behalven

welke men daar nog verfcheide Portu-

geefche Familien, omtrent hondert Chi-
nefen , en omtrent zo veel inlandfche

Chriftenen had. Zy lag ten Suid-

Ooften van het kafteel Orangie, omtrent

een groote myl of drie ver, en aan

Hrant
,
gelyk ook de ftadt , die zig langs

het zelve, als maar eene lange ftraat,

wel een kleine myl lang, uitftrekte, en
aldus , fchoon zy onbeftraat was

(
ge-

lyk omtrent de meefte dorpen , en
veel fteden in 't Ooften , om de

fwaare hitte, het gebruik is, alzo al de

inlanders bloots voets gaan) een zeer

fraei gezigt van binnen en van buiten

gaf; zynde hare meefte vertrekken van
de oude vefting aldaar nog in wezen.
Voor de ftadt zelf kan men wegens het

rif, door den inlander uitdrukkelyk van
iteenen , om door geen vaartuigen over-

vallen te kunnen worden, gemaakt, en
maar met een naeuwen ingang voorzien

,

niet ankeren; maar men was gewoon
een reede tot Telingamma , een dorp
tuflehen Tidore en Ternate gelegen , te

zoeken.

Deze vefting is door den eerftenPor-

^ tugeefchen land-voogd , Antonio Brit,
"met veel ftribbeling , ifzi. begonnen,

zeer onvolmaakt door hem aan zyn
egoj.en vervanger , Garfias Henrik , in 't jaar

i f 2 f . overgegeven , enbyna in dien zeiven
ftaat gebleven, tot dat Gonfalvo Pareira

if 3c , als vierde land-voogt , aan de
regeering quam, die voornam den muur,
en bolwerken des zelfs, die nog onbe-
gonnen, of altoos zeer liegt waren, te 1

verbeteren, waar aan egter, door veel

daar tuflehen gekomen moeijelykheden,

zeer weinig tot de regeering van den
land-voogt, Jntoni Galvaan, (die in 't

jaar 15*37. zeei vee^ ' ^og noS meer "i 't

jaar 15*38 tot den verderen opbouw der

zelve , zo verre die tydt lyden kon , toe-

gebragt heeft ) verrigt is ; dog zy is eerft

recht in'tjaar 15*40. onderden land-voogt

Georgio de Caftro, wel meeft door toe-

doen en hulp van den Koning Hair,

voltooit.

In Koning Baboe''s tydt, in 't jaar Die ftadt,

1 5*72 , moeften de Portugeefen dit ka- en **ef-

Van

eer

oor

eie

eüit.

ooit;.

fteel , en de ftadt , met haren verderen Pn^ m *

omflag , verlaten ; zedert welken tyt die verlaten ;

vorft , en zyn zoon , Saidi , daar in hun dog in 't

hof gehouden , en dit ook tot in 't jaar J
aar l6°6-

1606. zo vervolgens bezeten hebben , hi po°t

r

„_

c

welk jaar die laatfte .vorft door de Kafti- geefen

liaanen ( alzo Portugaal zedert onder weer ge-

Philips den tweden, Koning van Span- noniei

J

je, geraakt was; gevangen genomen
,

j

e

a

n
ar°66j.

naar Manilha vervoert , en ganfeh Ter- beieeten.

nate dus weer verovert ; gelyk het na

dien tydt ook door de Kaftiliaanen , en

daar na weer door de Portugeefen tot

hetjaar 1 663 , den tweeden van Mei , beze-

ten is , op welken dag de land-voogt,

Don Francifco de Attienfo, het verlaten

heeft, met al zynen omflag, nevens twee
Pinken , een Galei , en een Petache naar

Manilha vertrekkende , waarfchynlyk

om zig van de fware onkoften, die hy
daar zonder eenig voordeel nu zo lang

aan een gedaan hadde , te ontlaften >

waar
t
op ook de onzen , van den Ko*

ning van Ternate geholpen , in 't jaar

1 664 , volgens laft hunner Edelhieden van

den een en twintigftenjanuary, begonnen
hebben dit te flegten , voor al , om
de gefchillen der Koningen van Tidore

en Ternate daar over, en hunne eifchen

daar op
,
geheel en al af te fnyden , en te

gelyk ook, op dat hier niemand tot hun
nadeel weder mogt komen neftelen.

Men wil egter dat de Heer Land-
voogt Ferfpreët, die in 't jaar i66p. hier

regeerde, nog zeer veel daar van, by 't

maken van 't nieuw groot huis van den

land-voogt, toen eerft van des zelfs ftee-

nen afgebroken, en ook klaar getoont

heeft, hoe zeer hunne Edelheden bevo-

rens hier omtrent mifleit waren. En
vermits ' wy zedert niet meer met de

Spanjaarden te doen hadden, fchreven hun-

ne Edelheden den veertienden van Janua-

ry in 't jaar 1671 over hen, dat de handel ver(jere

met de Spanjaarden van Manilha ongelyk vaftighe-

beter aan wederzyden , dan de oorlog was. den der

Dus is het alles nu woeft en geflegt, Ŝ ™'
uitgenomen dat de Spaanfche hoofden , portügec.

daar gemaakt , nog zo hecht zyn , als of fen , in

Zy eerft nieuw aaneelegt waren. d«en

B f Be- oort'

ee-
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Behalven deze voorname vefting 'en

ftadt Gamma -Lamma (dat in 't Ter-

nataanlch een groote ftadt beteekent)

was in de zelve ook de fchoone kerk van

Sc. PauluS) en een zeer fraai kloofter

der Predik-heeren , welke twee gebou-

wen opmerking verdienden.

Tuflehen Gamma-Lamma, en 't fte-

deken Maleyo , hadden zy nog een

andere kleener vefting , St. Pedro en

Paulo genaamt, die op een hoogte van

ftcen en kalk opgebouwt , van zeer goe-

de bolwerken, mitsgaders van zes ftuk-

ken gcfchut , en een bezetting van zeven

en twintig Spanjaarden , en twintig Pam-
pangers (of JVlanilhefen) voorzien was.

Dat deze, gelyk zommigen meenen,de
"zelve met de vefting Dongiel, die men
hier ook heeft , wezen zou , is een misflag

,

aangezien die N oordelyker , en in 't hangen
van den berg gelegen is, behalven dat zy

over Gamma Lamma ook zodanig het

bevel voert , dat men buiten de zelve aan

Gamma Lamma niet veel hadt. Nog-
tans komt het my zeer waarfchynelyk

voor, en 't is zeker, dat d'ecne en de
andere van eene en de zelve gedaante,

grootte , toeftel van gefchut , en ook van
diergclyke bezetting geweeft is, gelyk

dat al mede by na zo met Gamma Lam-
ma , en nog twee kleine vaftigheden , te

weten St. Lucia en Calamatta, door de

Portugeefen toen verlaten
,
gelegen is.

De vefting Calamatta is hier in de
eerfte tyden door de onzen, tuflehen 't

kafteel Orangie en Gamma Lamma, ge-

legt , en naderhand onder den land-

voogt Ie Febre door den onder-zeevoogt

,

Geen Huigen Schapenham , tuflehen den
dertienden en zeitienden February in 't jaar

1 62ƒ ( na dat 'er eerft alles van daan ge-

ligt was ) geflecht i, dog onder den Heer
van Zeyft, in 't jaar 1 627, eerft recht

verlaten, en zedert door de Kaftiliaanen

met tachtentig foldaaten , eenige Pampan-
gers , en twaalf ftukken bezet ; maar van
deze kleine veftingen is, ter naeuwer
noot , de bloote naam nog overge-

bleven.

Calamatta heeft omtrent een myl van
't kafteel Orangie, op een hoogte, ten
deelen langs ftrant

,
gelegen , en was

van zeer goede hooge muuren voorzien.

Behalven deze Portugeefche veftingen,

zyn 'er op 't eiland Ternate nog ver-

fcheide andere door de Hollanders ge-
bouwt.

De oudfte en voornaamfte is 't kafteel,

dat door den zee-voogt Cornelis Matelief,

den Jongen , in 't jaar 1 607. niet zon-
der veel moeielykheden, die wy elders

breeder toonen, gebouwt, 't welk van
hem Maleyo genaamt} dog in 't jaar

i<5op, of door den zec-voogt, Francois

Witfèrt) of wel door een ander, gedu-

rende zyn bywezen en verblyf in Terna-

te , Orangie hernaamt is.

Het nam zyn begin met de punt, 't]

't groot bolwerk , anders ook Orangie O

genaamt , en 't heeft buiten deze nog be

drie andere bolwerken, te weten, de

punt Reaal, Gilolo, en 't zee-bolwerk
i

welke laatfte punt 'er eerft onder den

land-voogt, Gysbert <uan Lodeftein, in 't

jaar 1636. fchynt bygevoegt te zyn.

Altoos zy komt niet eer $ dan in dezen

tydt voor , en men had bevorens by die

drie andere in der zelver plaats nog een

houte wambuis, of bolwerkje, NaflaU

genaamt.

Dit kafteel plag ten tyde van den

land-voogt Gillis van Zelfi al met agt

yfere en veertien mctaale ftukken op 't

groot bolwerk, met vier' yfere en drie

metaale op de punt Reaal , met drie ylcre

op de punt (Silolo , en met zes yfere op

't zeebolwerk (zo zommigen voorgeven)

en dus in 't geheel met in de dertig ftuk-

ken gefchut, en daar by zo wel voor-

zien te zyn, dat het rykelykin ftaatwas,

om zich te kunnen verdedigen.

In opzigt van zyn grootte en fterkte

wort het gehouden niet minder , maar

eer grooter, dan 't kafteel op Batavia,

te zyn.

Men heeft hier een fchoon Zieken- zk\

huis, mitsgaders ook een fraei ambagts- hui

quartier , behalven verlcheide andere

fchoone wooningen , in het zelve.

Het heeft egter, by tyden vanecnigen

overval , niets zo zeer dan de eene zydc

,

tuflehen de punten Gilolo en Reaal

gelegen , te verdedigen , welke wel

verzorgt zynde , behoeft men voor

't verdere niet veel vreeze te heb-

ben, vermits het al vry fterk is. Het
legt aan de Ooft-zyde dezes eilands,

beneden vlak tegen den berg aan, en

eenigzins 'er tegen opgaande. Ook ver-

toont het zig als in 't midden des ei-

lands , regt tegen over dat deel van 't ei-

land Halamahera , dat Batoetsjina ge-

naamt wort.

Behalven deze hoofd - vefting heeft -r-
:

men hier omtrent een halve myl benoor- eenJ

den dezelve, op een hooge uitftekende ou
^

rots , en op den rug dezes bergs , een
"'

andere , dog kleinder fterkte , of fteene

vefting , Tolucco , of anders Hollandia

,

genaamt.

Hier op plagt een Sergeant met twee

en twintig foldaten te leggen, en zy was

met zes ftukken gefchut voorzien, heb-

bende meeft gedient om de reede voor

't kafteel Orangie tegen de Spanjaarden

te bevryden, en veilig te houden.

My blykt nergens wanneer, of door

wien'deze gebouwt zy. Alleen komt ze

my

veil
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my allereerft ten tyde van den Heer

jipollonuis Schot , by zeker verhaal van

zyn E. over de Moluccos, in 't jaar

1610. als een vefting , de E. Maat-

fchappy toen al toekomende , voor.

En dus is zy ook onder onze magt geble-

ven , ten tyde toe dat hunne Hoog Edel-

lieden in 'c jaar 1696. den Heer land-

voogd , en den hier zynden Raad , belaft

hebben de zelve aan den Koning Tolucco

over te geven , die ze tot nog toe bezet

houd, en daar een wagt leggen heeft.

Men ziet hier en daar in de rauuren

derzelve eenige fteenen , en wapenen 'er

op gemetielt , uit welke niet alleen

blykt dat zy zeer oud , maar dat ook
al voor de kotnft der Kaftiliaanen in

de Moluccos , en by de eerfte komft
der Portugeefen aldaar

,
gebouwt zy

;

't welk ook met de berichten der oudfte

Ternataanen , en met de overlevering

hunner voor-ouderen , beft overeenftemt,

die daar beneven nog weten te zeggen

,

dat zy door een Portugeefche Donna naai-

de gedaante van het manlyk lidt ontwor-

pen is.

Buiten deze fterkte hebben wy van ouds

her hier nog een vefting gehad , die nog
in wezen, aan den Noord-Weft kant van

't eilandt, omtrent 4 mylen van 'tkafteel

Orangie gelegen, en Xoela Tacomi , of

anders Tacomi ,
genaamt is.

Zy is in 't jaar 1609. in 't begin van

October, door den Zee-voogd , Simon

Jan/zoon Haan, ter plaatze, daar bevo-

rens al een oud bol-werk geweeft was,

c c
fchiedt

O s.

de

gebouwt , en door den zelven toen Wil-
Icmftad genaamt

,
gelyk zy ook behoor-

lyk van geichut , en genoegzaam volk

onder een Luitenant (ten dien tyde Adriaan

Klaafzoon van Dordrecht genaamt) voor-

zien was.

Hoe zy verder geweeft is, halen wy
breeder onder 't jaar 1609, daar wy van

de verrichtingen van dezen zee-voogd

ipreeken, aan.

In den jare 1610. komt zy voor als een

vefting met vyf bolwerken , waar op toen

zes en negentig foldaaten onder kapitein

Adriaan Corfzoon lagen, en waaromtrent
zig, wegens het geftadig vlugten der

Ternataanen toen wel duizend inwoon-
ders onthielden. Ja deze fterkte was
toen ook van zo veel belang , dat zy al

het land tuflehen 't kafteel Orangie, en
tufichen Tacomi, volkomen beveiligde.

In den jare 1633, had men hier maar
een bezetting van achtien koppen , daar

'er bevorens honderd gelegen hadden j en

de Heer Johan Ottens , Landvoogd alhier

in dien tydt, oordeelde, dat men dezel-

ve nog al meer behoorde te verminderen

,

gelyk dat in den jaare i5fi, onder den
landvoogd van den Bogaarde , ook ge-

, en van de ganfche bezetting
ontbloot is, gelyk naderhand die ganfche
vefting ook vervallen is.

Men heeft hier nog een fterkte, calla

, gehad , dog die

nu niet meer.

ven.

eenige

boca , of hout den bek

is 'er , mynes wetens

,

Wat nude ftadt, of 't vlek, Ternate De ftadt

genaamt, aangaat, men moet de zelve, als Ternatc

in twee deelen verdeelt zynde , aanmer- befcliri

ken.

Daar in woonen ten deelen

dienaars van de E. Maatfchappy , ten

deelen eenige vry-lieden, en ten deelen

Mooren , of Ternataanen.

Wy zeggen dat hier maar eenige be-

ampten der E. Maatfchappy woonen,
om dat de voornaamfte ( als daar zyn
de landvoogd , den opper- koopman

,

of de tweede der landvoogdy , de Predi-

kanten , de Kapitein , en meer andere)

zich in het kafteel Orangie , dat vol def-

tige fteene gebouwen , en met zware bol-

werken , en zeer diepe grachten verfterkt

is, onthouden.

Wat het eene deel nu van Ternate,

ter regterhand van 't kafteel Orangie, of
naar 't Zuiden (daar Tidore zig vertoont

)

gelegen, betreft, dat word Maleyo ge-

naamt , alwaar langs ftrand niet anders,

dan Chriftenen , ten deelen van Portu-

geefche , ten deelen van Nederlanfche af-

komft, zommige in huizen , dog andere

in tuinen, nevens hunne huizen gemaakt,
woonen.

Men noemt ze Mardykers , of vry-

lieden, die, in de plaats van hof-dienft te

doen, een halven ryxdaalder ter maand
plagten te betaalen > dog in 't jaar 1671

,

is dat op een achtfte van een ryxdaalder

,

of zes ftuivers voor ieder, geftelt.

Met veel zaaken der zelve is het byna
even eens, als met de vry-lieden in Ban-
da, eninAmboina, gelegen, hoewel zy

op verre na zo vermogend niet zyn , nog
ook die agting, of dat aanzien hebben,

waar van zy zelfs meeft oorzaak zyn, al-

zo Ternate van ouds her voor een groot

hoeren-neft * voor een drink-winkel, en

voor een land van een algemeene neiging

tot die twee vuile zaaleen , bekent is.

In de voorgaande tyden plagten de

Maccaflaren , en andere borgers hier , zig

wel tot aan, en voorby Gamma-Lamma,
met der woon, en met hunne tuinen ^ uit

te breiden ; dog de landvoogd Pad-
brugge heeft, na den opftand van Koning
Amfterdam ( ofKaitsjili Sibori ) in hetjaar

1680, aan de Ternataanen , en anderen,

die daar bevorens tuinen hadden , niet

willen toeftaan , de verlatene tuinen (ver-

mits die te veel aanleiding tot nagel-

morfleryen, en andere ongemakken ga-

ven) weder te mogen aanvaarden, maar

heeft hun in de plaats der zelve eenige

B 3
morgen



14 BESCHRYV'ING oer
morgen lands achter het kafteel Orangie

,

om de zelve te bebouwen
,
gegeven, die

hy ook met buiten- binnen- en dwars-

wegen net heeft laten afroyen , en de

welke, bebouwt zynde , bevonden zyn

zeer vrugtbaar te wezen, gelyk dat voor

al ook zo aan den tuin der E. Maatfchap-

py hier, pas buiten den muur van 't vlek

gelegen , en omtrent meer andere
,

ge-,

bleken is.

Dit ftedeken Maleyo is maar op eeni-

ge plaatzen met een fteenen muur bezet

,

die, alzo hy maar uit los op een gelegde

fteenen beftaat, al vry vervallen, en op

eenige plaatzen geheel open leggende is.

Tuflchen 't zelve en tuflchen Gam-
ma-Lamma 's overblyfielen , nu in

een wildernis verandert , heeft men een

groot binnen-water, San" genaamt , dat

in zynen omtrek wel een myl vervat, en

door een dam, of fmallen hals, van de

Mohhammedaanfch vlek, ftaat's Konings
Paleis, niet wel een halfuur van 't kafteel

Orangie, van 't welk (als mede van nog
een ander diergelyk) wy hier nu niet

fpreken zullen , om dat wy dat uitvoerig

in 't leven van den tegenwoordigen ko-

ning To.'ucco zullen doen ; alleen dit 'er

nu maar byvoegende, dat zig dit alles zo

in 't verfchiet tegen de Ooft-zyde dezes

rookenden bergs, by na als in een half-

rond , vertoont , en dat men van 't Paleis

tot omtrent den Moorfchen Tempel ook
langs ftrand wandelen kan ; dog dan

moet men den voornoemden grootcn rech-
ten weg weder gebruiken. Ook zyn 'er,

buiten 't Paleis des Konings, nog eenige

weinige wooningen der Ternataanen , die

naar 't oud , en ledig Fort Tolucco

dat omtrent een half uur verder legt,

loopen.

Deze ftreek is jde vermakelykfle, en

zee afgefcheiden , en wel zeftig of ze- !
de befte wandel-weg op geheel Ternatc,

ventig vademen diep is. Dezen Dam
hebben de Spanjaarden te vergecffch ge-

tracht door te graven , alzo de grond te

rotzig was.

Aan de Noorder zyde van 't kafteel is

de verblyfplaats der Mooren , of der

Ternataanen, en dit deel word eigentlyk

Ternate genaamt. Het beftaat in een

ftraat , die zig langs ftrand wel negen

honderd of duizend fchreden verre uit-

ftrekt.

Na deze Moorfche Negery heeft men
die der Macaflaaren , waar in behalven

de huizen der Ternataanen en Macaf-

faaren, ook een openbare markt is, daar

alles verkogt word.

Omtrent .een klein quartier uurs van 't

kafteel Orangie, en pas naar de Macaf-

faarze Negry , zag men wel eer den
Mefdjid, ofMafigit, dat is, Moorfchen
Tempel , die zedert de verwoefting van

den vorigen, in 't jaar 1680, nu weder
zeer heerlyk uit den grond op, van hout

herbouwd is, dog de oude had vyf allens-

kens fpitzer opgaande en hoe langer hoe
meer verminderende verdiepingen (vol-

gens de bouw-manier van alle de Tem-
pelen der Mooren) dat geen onfterlykc

vertooning van verre gaf, hoewel 'er an-

ders niet veel fraais aan te zien was.

De Tempel (gelyk by na 't Paleis

mede) in 't jaar 170 f afgebrand, is kort
daar aan met drie heerlyke verdiepingen
weder opgericht, en is een van de fraaifte

gebouwen , die men in Ternate ontmoet j

dog 't is jammer dat ook eenige Terna-
taanfche huizen het gezicht daar van
eenigzins beletten.

De Princes Gamma-Lamma , en een

van 's Konings broeders
, plagten 'er om-

trent te woonen.

Aan 't einde van dit Moorfch , of

El

dd

alzo men die wel drie vierde deelen van een

uur verre bewandelen kan, ten einde van

welken weg de Koning een zeer fraai luft-

huis heeft doen maken.
Wat nu de gezondheit en lugt-ftreek De

van de Molukken, en voor al van Ter-
*f

r

nate, betreft, de zelve is hier (wanneer^
de berg maar niet brandt ) niet quaad,

maar in tegendeel doorgaans zeer goed

,

't geen men byzonder zedert het ophou-
den van den laatften brand gezien heeft

,

na welken daar alles even weelderig , en

fchoon, zo my de Heer Tbim in 't jaar

1687 fchreef, begon te groeien.

Op het weer, of den wint, en de ge-

tyden , kan men geen vaften ftaat ma-

ken , hoewel de beurt -winden egter

hunnen ftand houden , voor al de Zuide-

en de Zuid-Ooftelyke winden, die om-
trent de Xoelafche eilanden, wel twee
derde deelen van 't jaar doorwaien. De
Noorder wiflel-wind ismeeft Weft, en

Noord-Weft , en na de maand Januari

Noord-Ooft, meeft be-Ooften de eilan-

den , zynde vry ruuw, en veranderlyk.

In den bogt van Tomini waaien de

Weftelyke winden wel drie vierde deelen

van 't jaar, en de Zuid-Wefte winden in

den bocht van Caauw naar Dodingo wel

mede zo lang, fchoon de beurt-winden

,

aan de Weft-zyde van 't eiland Hala-

mahera Zuid-Ooft , of Noord-Weft,
waien.

De inwoonders van dit eiland zyn Ii

ten grootften deelen Ternataanen , en

vorder Nederlanders , ook eenige af-

zetzels van Portugeezen, Mixticen,Ma-
leiers , Macaflaaren , en bevorens ook
eenige Chineezen , hoewel 'er nu nog

maar een is.

Van ouds her had men hier, om den

nagel-handel, ook Arabiers , en veel Ja-

vaanen

d(
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vaanen van Ci'dayo , Giri,Toeban, Ban-

tam, enz.

Wat nu de Ternataancn,en de verdere

Molukze volkeren, in opzicht van hun-

ne afkom ft, betreft, daar zyn 'er die

meenen, dat zy oorfpronkelyke des lands,

en aldus op zodanigen wyzeTon-Moluc-

cos, dat is, Moluks volk, even als an-

dere volkeren van 't eiland Celebes Ton-

dano, dat is, Dano's volk, Ton-Saban,

Ton-Toli, Ton-Batfjan, Ton-bieko,en

zo weder genaamt worden. Anderen hou-

den hen , voor een zamen-vloeizel van

verfcheide Oofterfche volkeren , die ten

grootfte deelen uit Chineezen (denvaart

door 't verdryven van deze Natie in 'tjaar

1278, door de Tartaaren gekomen) ten

deelen uit Japanders , ten deelen uit Ja-

vaanen , Macaüaaren , Maleicrs , Arabiers

,

Borneërs, en verfcheide andere Wefter-

fche volkeren , herwaart meeft om den

Nagel-handel te zamen-gevloeit ,~ beftaan

zouden hebben.

Hoewel ik het gaerne voor een zamen-

vloeifel van verfcheide volkeren houden

wil, heb ik egter in 't wezen der Ter-

nataanen noit eenige de ailerminfte gely-

kenis of trekken van een Chinees konnen

befpeurenj want fchoon die genen, die

ik van hen gezien heb , al vry blank, ten

aanzien van andere Oofterlingen waren,

50 geleken zy echter geenzins naar

Chineezen, maar waren van een geheel

inder aangezigt , en veel wyder en groo-

er van oogen , en anders van winkbraau-

ven, als men wel in de Chinezen ver-

ïeemt , behalven dat zy ook van een

geheel ander veel fraier wezen, en van

leri gedrongener dog matiger geftal-

[e dan zy , en van een heel anderen

•mborït, dan de meefte Oofterfche vol-

;en om deze ftreek, zyn; alle de welke

;.y ook merkelyk in verftand overtreffen.

ja het verfchil is zo groot tufïchen deze

loeide , dat men , een Ternataan ziende

,

aar in niet, dan al wat deftig en vro-

jyk is verneemt , daar de andere maar

i>oeren, en botterikken, by hen gelyken.

w zyn zeer beleeft , deftig in hunfpraak,

aoedig in gang en gebaarden , en zeer

vel opgevoede hovelingen ; maar ook
lannen , die volgens verfcheide bevin-

der E. Maatfchappy voor een

boos, lui, welluftig en zeer op-

loerig volk te boek ftaan.

: Zy beftonden van ouds meeft van
hunne nagel-bofTchen , om dat zy alleen

l.ie vrugt nog maar hadden , en zy weten
ot nog toe van geen hand-werken, ja

gten het fchande en zotheit zich daar

aede te bemoeien, 't Eenige, dat zy
,iogdoen, is of Sagoe te poekelen (dat

f
't merg uit zekere mecl-boomen te

lallen) of wat te gaanviiTchen, dat egter

iingen

rots

niet , dan by de uiterfte noodzakelyk-
heit, gefchiedt. Zy agten 't ook geen
fchande, van dezen of genen vreemdeling
iets te bedelen, en te troggelen j ja 't is

zo verre van daar, dat dit by hen fchan-

de zou zyn , dat zelfs de Koningen
zich niet ontzien iemant om alles , dat

zy maar fraai vinden , al was 't nog zo
gering, als 't maar wel ftaat, volgens den
troggelagtigen aart der meefte Oofter-

lingen, aan te fprekenj en laten zy niet Hun aart,

licht af, voor dat zy het door dezen of
genen weg bekomen hebben ; hoewel
hun dat altyd niet gelukt. Hoereeren is

byhen geen zonde; ja zy rekenen iemant,

die geen byzondere hoer heeft , voor een
zeer qualyk opgevoed man, en voor een,
die de wereld ganfeh niet verftaat ; en
dit is van ouds her niet alleen zo by den
inlander geweeft; maaar zelf tot de Ne-
derlandfche Natie aldaar, al van de tyden
van den landvoogd , Le Febrc , zodanig
doorgedrongen, en voortgeloopen , dat
dit ftuk alleen een van de voornaamfte
redenen geweeft is , waarom die vrome
Heer Candidius van daar naarBatavia ver-

trekken moeft , en het 'er niet langer

houden kon, alzo die landvoogd zelf zig
niet ontzag, zig wegens dit ftuk met
veel drift tegen de billyke vermaningen
van dien Heer , waar in hy ook door
hunne Hoog Edellieden, by zyn komft
op Batavia volkomen 'geregtvaerdigt

werd, aan te kanten. En jegenwoordig
blykt nog niet, dat dit quaad gebetert
is, alzo men tot nog toe daar zeer wei-
nig ongehuuwden vind , die niet van zulk
een boel voorzien zyn ; waar in men zegt,

dat hun zelfs van die genen, diediteerften
meeft beletten moeften , al vry dikwils

voorgegaan is.

Indien 'er een land is daar de vrouwen Konfte-

de mannen door een menigte van konften naryen

en door hunne geile danfleryen tot dier- der vrou"

gelyken onhebbelyken minne-handel we-
WCU '

ten te verleiden , zo is het dit.

De vrouwen zyn van een middelbare

geftake, zeer minnelyk en aanvallig, en
in diergelyke zaken al vry vernuftig, zo
verre, dat ik 'er gezien heb, die zig be-

roemen dorften,als zy maarzekere goude
bloem, die zy op 't hoofd in haar hair

droegen , eens draaiden , een man , als

zy maar wilden , tot haar vuil oogwit te

zullen brengen. Behalven dat zy ook zeer

verftandig zyn, om iemand eenig liefde-

kruid in een pinang, of ook wel anders,

in te geven, en hem geheel te vergeven,

't geen ik wel gelooven wil , en daar

ik ook wel voorbeelden van gezien

heb, dat zy den mannen die haar verlie-

ten , wat ingaven daar ze puur gek van

werden , en waar van zy hen daar na

echter ook wel weder wiften te helpen j

maar
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A.irt de-

zer vol-

keren.

Verder
ontdek-

kingvan
hun in-

borll.

maar dat zy door zulk ccn wyze van

iemant te vergeven ofwel zinneloos, en

fimpel , te maken , in iemant zouden

weten uit te werken dat hy daar door ge-

negenheit tot haar krygen zou , heb
ik noit gezien en ook noit gelooft

,

hoewel ik het dikwils heb hooren zeg-

gen.

Wat nu verder den aart dezer volke-

ren aangaat, zy Honden van ouds her by
de Portugeezen al voor zeer booze, hert-

nekkige , en meineedigc menfehen te

boek, die gewoon zyn niet, dan door

dwang ,
goed te doen , en die iemand

niet voor de vuifl , maar op een verra-

derfche , en bedriegelyke wyze , aan

tallen.

Het zyn (volgens 't berigt der Heeren
Hujiaard, en De Vlaming van Oudshoorn)

traage, luye , bloode
,
grootze, trotze,

fchelmagtige , en , volgens 't oordeel van

den Heer Padbrugge , ook zeer oproerige

volkeren , die geenzins te betrouwen zyn;

groote lafteraars , ftoute leugenaars , en

die in dit alles voor geene volken , om
de ganfche Ooft , dan alleen voor die van

Gorontale, zwichten.

Zodanig zyn meeft alle de Molukze
volkeren, hoewel de Tidorezen,nog wel
de befte van hun , en , in veel opzigten

,

nog vry beter, dan eenige dezer eilan-

ders, zyn.

De koning, Kaitsjiü Sibori, eens ge-

vraagt zynde, waarom hy de dogter des

Konings van Taboekan, in het jaar 167ƒ
of 1 676 , weder naar haar vader gezon-

den had, gaf 'er deze reden van: omdat
hy, in zyn afwezen, haar in Ternate niet

alleen by dé Ternataanen vertrouwen

dorft , alzo hy wift , hoe boos en trouw-
loos zy waren.

Van hunnen oproerigen aart hebben
de Ternataanen , zo ten tyde der Portu-

geezen
(
gelyk op zyn plaats dit breeder

blykenzal) alsook inonzetyden, veel

voorbeelden gegeven , waar van de op-

roer , zo des konings Amfierdam , als van
zyne Grooten, in 't jaar 1680, een le-

vendig tafereel op zyn plaats zal uitle-

veren.

Noit zullen zy afvallen , of oproer

verwekken, of 't heeft den naam, dat

het om hunnen Godsdienft te doen is,

en dat men hen daar in verdrukt; ja zelf

zullen zy tegen hunne Koningen niet op-
ftaan, of zy vertoonen dat dan maar by
een uiterlyken fchyn , daar zy 't nogtans
eigentlyk alleen tegen de E. Maatfchap-
pye, en niet anders voor hebben, dan
om hun flag maar waar te nemen, en dan
hunnen Koning weder toe , en den Ne-
derlanderen op 't lyf, te vallen , terwyl
zy nogtans altyd den naam willen heb-
ben , dat zy ons veel getrouwer , dan

hunnen eigen Koning, zyn, waar van
zelf de Princes Gamma Lamma ons

, (toen

zy zag, dat dit voor haar zo belt was)
den zp. Januari in 't jaar 1676, ook zelf

in opzicht van haren broeder, en koning,
zogt te verzekeren , ons quanzuis voor
denquaden en vleienden aart van den Ko-
ning haren broeder , als ware zy onze
befte vriendin , waarfchuwende , daar al

hare woorden , en die van haren man,
den Prins Alam , even eens als al hun
fchryven naar Batavia aan hunne Hoog
Edelheden, en aan den Heer landvoogd,
Antoni Hurdt , in Amboina , maar een
fchoone fchyn, fchoon praten , en enkele
geveinftheit was.

Van natuur zyn zy ook geneigt de
een , den anderen zyne onderzaten , en Ha-

ven te verleiden, en tot zich te lokken,
gelyk Koning Saifoedien, de Tidorees,
eenige jaren aan een tot groot nadeel van
den Koning van Ternate, Kaitfjili Sibori,

terwyl hy zo deerlyk in 't onderfpit lag

,

gedaan heeft.

Zy zyn ook gewoon ons byzonder te

vleien en te pryzen, en zullen , als zy 'er

maar iets mede winnen konnen, niet na-

laten een Hollander , en voor al den
landvoogd , zo zy hem ergens in van

nooden hebben , voor een wonder van
zyn eeuw, en als een man zonder weder-
ga , te roemen , en ganfeh niet karig

zyn , om dan zulk eenen vry meer , dan
hem toekomt , te eeren ; en gelyk zy
buitenfporig zyn in hunne genegenheit

tot iemant , alzo zyn zy onverzettelyk in

iemant, dien zy eens niet wel lyden mo-
gen, doodelyk te haten.

Zo heeft Kaitfjili Sibori, ook en Saifoe-

dien, zeer groote genegenheit voor den

Gezaghebber, de Gheyn, getoont en hem
zelf, toen hy nog maar onder-koopman
was, geen mindere eere, dan hy in an-

dere voorvallen aan een landvoogd zelf,

gewoon was te doen , aangedaan. Zo
bemint was ook de Heer Fcrfprcet, by

deze vorften ; dog de Heeren Francx
,

Hurdt , en Padbrugge mogten zy geen

van drie , en voor al Saifoedien hen

niet , luchten nog zien; 't geen ook de

reden was , dat de laatfte de Moluccos

die hy vry verwart vond, ook zeer ver-

wart liet , hoewel , in opzicht van de E.

Maatfchappy, in een vry beter ftaat, dan

hy die vond.

Gelyk nu alle deze eilanders in 't ge-

meen van dezen en diergelyken aart zyn,

alzoo is tuflehen hen, en de andere ei-

landers , onder deze Molukze vorften be-

hoorende, egter dit onderfcheid , dat de

Tidoreezen zo hertnekkig niet op 't ftuk

van hunnen Godsdienft , als de eerfte,

maar daar in vry ligtvaerdig zyn ; en dat

zy,in de plaats van trots te wezen, meeft

zeer
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zeer flaafs enneerflagtigj dog in het ver-

dere de anderen al zeer gelyk , en dier-

halve mede groote en ftoute leugenaars

,

valfch en meineedig, als zig maar eenige

voordeelige gelegenheit op doet , en niet

alleen zeer bedriegelyk . maar ook by-

zonder bygelovig , lui, wifpelturig, op-

roerig , zeer lafhertig , wreed , en moord-

dadig zyn.

De Ternataanen, Tidoreezen, en de

verdere Molukze volkeren, fpreken veel

door raadzels, waar toe zy op zyn Turklch,

en Oofterfch , ook wel bloemen van

uitrekende verwen gebruiken , zo dat

hunne brieven , even eens als een rie-

kertje zyn , uit welke zy malkanders

eedagten zeer klaar konnen verftaan.

Alzo bedienen zy zich van deze verbor-

gene, en raadzelagtige ipreekwyzen en

behandelingen ook zelfs in de allerge-

wigtigfte zaken van ftaat , zullende , wan-
neer zy vreezen te fchryven, en malkan-

deren nogtans iets willen bekent maken

,

maar een zekere vrugt , of bloem toe-

zenden , in welker befchouwing de aart

der zaak , die zy uitdrukken willen

,

klaar opgefloten legt.

Dus zullen zy iemand , die geen kennis

daar van heeft , zulk een vrugt zelf mede
geven, om die aan een, die hem om hals

brengen moet, te beftellen > en zo zal

een minne-nydige Ternataanfchc vrouw
wel zelf een fraey riekertje van bloe-

men maken, en dat aan een andere on-

kundige Juffrouw , waar op zy jaloers is,

overgeven , en haar daar in voor de oolyle-

lie hoer, en de vuilfte fnol, die 'er te

vinden is , uitmaken , zonder dat zy daar

van nogtans iets begrypen kan , terwy 1 zy

,

die 't haar gegeven heeft, wel hartelyk

hier over in haar vuift zal lacchen, en
zich daar by genoeg over haar gewroken
agten.

Ditfchynen zymy toe van de Arabieren,
van welke zy het nevens hunnen valfchen

Godsdienft overnamen , ontfangen te

hebben ,
;die al in Salomons tyd bekent

Honden voor lieden, welker wysheit in

\ uitgeven van raadzelen aan malkande-
ren belfond

,
gelyk ook dit een van de

redenen was van de komft der Koningin
van 't Zuiden (dat is van Arabien , en
aldaar van Sceba) om Salomons wysheid
door hare raadzelen waar in de groot-
fte wysheid geftelt wert , te beproeven

,

en dat zulx in dit land niet vreemd was,
blykt uit de gelykenis van 't fchaap door
den Propheet Nathan by David,a.\s mede
uit het raadzel aan Sim'p/on Judic. 14. en
uit meer andere door Hiram, den Koning
van Tyrus aan Salomon opgegeven', zo
klaar, dat wy dit niet meer behoeven te be-
veiligen.

I. Deel.

Dat dit ipreeken door Raadzelen al

vroeg den Indianen , en Oofterlingen
,

eigen geweeft zy , blykt klaar uit Dioge-

nes Laertius , die in zyn I.Boek zegt, dat

de manier van philozopheren by de India-

nen , en de oude Druiden was , raadzelen

voor te itellen , en daar by iemands wys-
heid t'ontdekken 5 waar van ook Jthe-

naus Lib. x. Cap. 10, fpreekt.

De vrouwen der Ternataanen zyn de Nader

langfte niet : en fchoon zy al wat aan den befchry-

bruinen kant zyn , hebben zy egter iet
^
lng van

in haar wezen en gebaarden , dat haar niet
nataatl.

onbevallig maakt ; behalven dat zy ook fche

zeer vriendelyk van fpraak zyn , waar toe vrouwcri»

ook hare taal zelf mede helpt, alzo die

deftig, en te gelyk ook vleiende is.

De dragt der gemeene vrouwen ver- Hare

fchilt niet veel van die der Javaanfche dracht.

Natie, alzo zy maar een flegt kattoene

kleedje om den middel en 't benedenlyf

flaan, zonder zich veel met het dekken
van haren boezem te bekreunen, behal-

ven dat dit al mede zeer veel tot haar al-

gemeen oogwit, en hare vuile minneryen
dient , en ook veel quade uitwerkingen

heeft. De vrouwen van aanzien behan-

delen dit egter wat zediger
s
gebruiken-

de over hare boezems in 't gemeen een

floersje , of zeer ydelen betililTen neus-

doek j zodanig , dat men alles klaar

daar door henen zien kan , waar door zy,

voor al als zy danfzen (daar zy zeer fterlc

voor zyn, en dat zy al vry aardig doen)

nog meer voordeel in haren minne-handel

meenen te doen ; 't geen zy dan ook op
zyn voordeeligft waanen te moeten waar-
nemen, aangezien zy zeer weinig op de
ftraat , of in gezelfchap , komen ; dog , als

dat gefchied, zyn zy koftelyk gekleed,

en Hellen een van hare lieragien in hare

fraaie geborduurde neusdoeken, koftely-

ke allegias, fitzen
,
goud-geftreepte kleed-

jes j van goud glimmende , en fchoone

toegevouwe Sahndangs , of fluiers , die

zy over den linker fchouder dragen, en die

haar voor over de borfl tot aan haar mid-
del hangen, en die zy in 't neder zitten,

gewoon zyn over haaren fchoot uit te fprei-

den , op dat men de fchoone ftof , of den
gouden kant, die 'eraanweder-zydenaart

ftaat, zien zou.

Zy dragen voor al ook zorg voor hare

tanden , dat die niet alleen fchoon , en
zuiver , maar

(
gelyk dit de gewoonte van

de meefte Oofterlingen is , alleen de

MacaiTaren , en Javaanen uitgezonden, )

ook of zeer wit of ook wel glimmend
zwart zyn, verfoeijende veele der Hol-

landers en hare vrouwen , als zy die

met walchelyke , en onzuivere, geel,

of zwart begroeide , tanden zien. En
gelyk zy , in een gezelfchap komende,

G ten
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ten eerften haar oog daar op laten vallen,

alzo zyn zy ook gewoon onder mal-

kanderen daar over zeer veragtelyke

en verfmadende fpieekwyzen te ge-

bruiken , en zeer flegte -detikbeel-

Knrein- den van de verdere onreinheid van
heid zulk een Heer , of vrouw over haar

tand"
6 ^cnaam te rn'-wken , en dat wel om dat

lyf, zy de reinheit des lighaams in 't gemeen

,

'en 't dikwils waflehen zeer betrachten,

gewoon zynde haar ligchaam , en hair,

met klappers-melk, en 't fap van limoe-

nen , te zamen gekneedt , en dat in een

rivier, of balie eerft wel te waflehen,

en , na dat zy uit het water gekomen
zyn , zich dan met Zandel - hout

,

't geen zy op een fteen eerft tot een zalfje

gewreven hebben , of ook met eenige

welriekende olye 't geheele lyf, om geur

van zich te geven , te zalven. Ook
haar hoofdhair ( waar op zo wel man-
nen als vrouwen, die 't beide zeer lang

hebben, moedig zyn , en ook dit al-

les in 't waflehen gebruiken , ) daar me*
de wel te beftryken , en het dan zoo

te laten agter afhangen , tot dat het

droog is , wanneer de vrouwen ge-

woon zyn dat in een te ftrengelen , en zo

in eenen bos, die achter afhangt, of
Wel boven tegen het hoofd ftaat, op te

binden j en, die het dan nog netter wil-

len hebben (gelyk de Miftifche vrouwen

,

en ook de Chinezen , zo mans als vrou-

wen dit ook gemeenelyk doen) in ver-

fcheide groote bogten al kleinderen klein-

der in het rond tegen 't agterhoofd op te

winden , 't geen dan zo gladt als een

fpiegel wort
,
gelyk het voor het oog niet

Haar er- qualyk , en vry wel voor haar, naarde
gerlyk dragt des lands , ftaat. En die nu on-
gewaar. der <]e Ternataanfche vrouwen wat wil-

len uitfteeken , of wat ongemeen in

hare dragt zyn , die aapen de dragt van
zo een Miftifche vrouw, (welker tee-

kening \vy hier nevens by de letteren

CC voegen ) zo veel het mogelyk is , na

,

die gewoon zyn witte Betilifle baadjoe 's

(of halve hemdjens) over een tljole (of
naauw toegeknoopt fyn linnen hemdrok-
je,) waar aan kleine goude knoopjens
ftaan , te dragen , waar door zy den boe-
zem geheel naar boven toe brengen , en in-

dien zelven ftaat ook doen blyven, ter-

wyl die dan van boven met dit dun fyn
baadjoe, daar alles op zyn voordeeligft

door henen fchynt , nog quanzuis bedekt
word.

Een dragt , zeer verfoeijelyk , en
byzonder verleidend in zich zelve , en
daarom by alle menfehen , die ee-

nigzins voor deugd en zedigheit zyn,
zeer aanftootelyk

,
gelyk zy hier te

lande een groote oorzaak van een der-

tel onkuifch en zeer opfprakelyk leven
is.

Verder beftaat de dragt der aanzien-

lyke vrouwen , hier in fraaie kleedjes

van verfcheiden koftelyke goude of zil-

vere geftreepte , of met bloemen
, en

zyde gewerkte ftoffen , uitdrukkelyk
dus tot vrouwe- kleedjens , die van de
middelen tot aan de voeten komen, ge-
maakt zynde, die zy gewoon zyn boven
over een Tapi , of onderkleedje van wat
llegter ftof te dragen, en dus eenige ma-
len, zo naauw, als 't haar mogelyk is,

om haar lyf te winden, dat het, in op-
zicht van de form des ligchaams even
eens is, als of men haar naakt ftaan zagj
't geen , om de waarheit te zeggen, al

mede niet heel fraai ftaat , hoewel het
haar, als men het wat lang gezien heeft,

nog al beter ftaat, als men in den eeritcn

opflag wel denken zou. Zommige egter
gezet op een zediger dragt zyn ge-
woon , een fraaie fitze , of andere Ka-
baai, daar over henen te flaan } hoedanig
zeer veel de dragt van de jegenwoordige
Koningin van Ternate is.

Diamanten
,
peerlen, ofdiergelyke oor-

,

of hals- fieraden, ziet men 'er nooit , ten
ware by den Koning , of Koningin , maar
nog wel by deze of gene grote vrouwen
eenige fchoone ringen, of ook wel fchoo-
ne hair-ftekers, die als een grote roos van
Diamanten, ofRobynen, gemaakt zyn,
en die zy tuflehen haar hoofdhair van
agteren fteken , in de plaats van welke
andere weder goude zeer fraai gewerk-
te bloemen, die zy ook zo in het hair

fteken
,j gebruiken , gelyk zy dan tot

cierzel van 't hoofd ook voor nog wel
eenige krulletjes weten te maken, hoe-
wel dit zeldzaam , en maar by eenige in

gebruik is.

By deze fieraden kan men ook hare

goude arm-ringen , by de Oofterfche

vrouwen mede in gebruik , en ook wel
eenige goude oor-fieraden voegen , vari

welke wy hier niet zullen fpreken, maar
waar over, als een dragt van veel andere

Oofterfche vrouwen, wy onder de zaken
van Amboina daarom te uitvoerige*

handelen zullen, om dat wy daar ook ver-

fcheiden foorten zo van arm- oor- en voor*

hoofd- fierfelen in tekening geven zul-

len.

Wat hare voeten betreft, de gemeenè
vrouwen gaan bloots voets j dog die van

ecnigen rang zyn , dragen veeltyds , en voor

al , als zy buiten komen ( aapende daar in

al mede de Miftifche vrouwen na) mui-

len , en die of aan de bloote voeten , of

( gelyk zelf de Koningin , en de Princes van

Ternate veel doet) ook wel over zyde

koufen van verfcheide fraaie, dog meeft

van

I
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van roode' verwen j waar mede zy dan

in hare grootftc heerlykheit , met een

ioningin

ver-

kleedjens heen, en Valvula 's

maakt, gekleedt, en hebben

itoet van flaven en Gavinnen agter zich

,

of met een groot hek en gevolg naar de

Ooiterfche wyze Cgelyk zo de

van Sceba ook by Salomon quam)

fehynen.

Wat haar danflèn betreft , daar zy zeer

veel werk van maken , en daar toe zy

ook'uitdrukkelyke Dans-Meisjens (gelyk

ik dat zelf gezien heb) houden, haar op-

fchik en verder bedryf daar omtrent is al-

dus. Eenige Meisjens van zeventien of

achtien jaren , ook wel wat ouder , zyn

meteen blaauwe, ofandere, zydeValvula,

of kort voorfchoot , over haar andere

wyze ge-

verder een

diergelyk aardig gegolft Sjerpje , dat

rondom hare middelen gaat. In ieder hand

houden zy, als een vleugel , of flip van

eenig rood kattoene goed , als dat van een

neusdoek. Om den hals hebben zy een

ronde blauwe , of andere kraag, lobs-

gevvys gemaakt, die altydt van eenverwe
met het voornoemt gevalvuleerd fchorte-

kleedje is. Rondom het hoofd hebben
zy fraaie pluimen.

Het danflen zelf gaat op een zeer nette

maat , die haar door 't kloppen met de hand
op een Rabana, ofplatten, ronden, niet zeer

dikken trommel , die omtrent een half

voet breed is , en door het te gelyk klop-

pen op eene kleine Gong , door twee
byzondere ter zyden zittende andere mei-

den zodanig gegeven word , dat op de
Gong in een maat maar
Rabana

,

lende met het hoofd een weinig naar die

zyde toe, aan welke zy haar knie geknikt
dog de terreneeftelde hand met

, dog op de

zeergewoone maat,

als met een toe-;

weder de andere

hadden

de flip verheften zy dan op dat zelve

oogenblik zeer vaerdig, en aardig, naar

boven toe. Dit gaat zo dan met den eenen,

dan weder met den anderen voetj en
hand, tegen malkanderen over, waarna
dan het draaien van 't hoofd mede gefchikt

wordt, dog zodanig, dat zy altyd dien

voet, aan welke zyde zy opryzen, zo
lang ophouden, dat de Cadance weder op
den anderen komt , 't welk dan
weder zo gedaan hebbende tot aan

der einde der kamer
zit, om
zich de

hand, en de twede zich ter linkerhand,

van de andere af, wendende zich ieder

volgens zekere nette en by hen
meermalen, als by

halve maten geilagen, en waar onder ook
zeer ordentelyk naar de maat

, gezongen
word , dat altyd by hen zeer net tegen het

danflen , en ook tegen 't flaan met de
Gong, en Rabana, uitkomt.

Vier,ofmeer Meisjens,die in myne tegen-

woordigheit den dans begonnen,hieven met
een zang, niet veel van een aliang loling

(zynde een ftraat-zang der Chinefche kin-

deren) vcrfchillende, op. Dan zwegen zy, al

voort-danflende,tuflchen beiden weder ftil,

en dan zong die Meid , die op de Rabana

daar

dit te

eerfte

over en

't an-

daar 't gezelfchap

aanfehouwen, dan fcheidt

van deze vier tér regter-

om
ter de eerfte , en de vierde regt

twede , na dat

ag"

klopte , weder
voort , en dan

op-

Deze vier danzereflen , aan 't eind van
't vertrek itaande

,
quamen eerft op een

zeer nette maat naar ons zodanig toe , dat

zy op ieder Cadance , of neêrflag der

maat , alle te gelyk met een zeer aardigen

draai van 't lyf, haar eene knie watneder-
knikten , waar op zy alle te gelyk zeer

gezwind met den eenen voet , en het

ganfehc ligchaam, weder oprezen, da-

de andere af, Wendende zich

en dus komt dan de derde

agter de
na uat zy zig ook omgekeert

hebben , in een nieuwen rang te fchik-

ken, en dan op den zeiven trant en wy-
ze, als te voren, weder naar 't einde van
de kamer te danflen, blyvende de dans,

en zang, dus verder even eens , waaraan
men zig gemakkclyk , zo men 'er niet

tydig uitfeheidde , in dat heet land dood
zou konnen danflen , alzo 'er geen einde

aan dit lied, of aan dien dans, is 5 vari

hoedanigen aart de Liederen , en Danfle-

ryen
?

der meefte Ooiterfche volken

Zyn.

Wat de dragt der mannen betreft,en hoe
die des Konings van Ternate is (waar naai'

zich al veel der anderen ten deelen mede
fchikken) vertoonen wy in 't leven van
Koning Tolucco.

De andere Ternataanen, en verdere ei- j}raot

landers gaan , wegens de grote hitte dier der man-

lugt-ftreek, meelt met een dun Katoene, ncn -

en, als zy mooi.zyrr, en het wel hebben,
met een Sitze ofZyde kleedje, ofbadjoe,

dat vry wyd , voor open , en , als een

korte kiel is, die hen tot aan de knien

komt. Dit dragen zy met een Kattoenen
broek 'er onder, bloots voets, en met
een Diitar, dat is, een fraaien Tulbant,
met goude of zilvere quaiten ; indien 't

Koningen , Princen , of Ryx-Grooten
zyn : of anders maar met een Boelan Boe-
lan , dat is , een dunne ftrook van rood

,

of wit linnen , of van eenige Zyde of ge-

mengelde itof , of ook wel een witte

wrong , om 't hoofd gewonden. En
dat 'er van de dragt en klee-

valt , die

of kaflen

(daar zy zeer weinig afweten) maar wel

in een groote berookte Bamboes, of in

een Riet, bewaren.

De meeften gaan hier bloots voets. Dog
Ca de

hoofd

dit is alles

deren der mannen te zeggen

zy juiit altyd niet in' kiften
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Hunne
huizen,

en huis-

raad.
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de Grooten dragen wel een fooit van

houte-ldompen ,T jeripoes genaamt , voor

op met een rond klosje , dat zy tuflehen

den groten en den tweden teen vatten. Daar
zyn Kuit-Tfjeripoes ( welke d'Amboine-

zen veel dragen ; dog die der Maleiers

,

en der Tematanen , noemt men Ben-

gaalfche Tijirepoes ; hoewel zy die in 's

Konings .bywezen niet mogen dragen.

Met huisraad zyn zy ook niet gewoon
zich te overladen ; want gelyk hunne

huizen meefl zeer flegt , en maar van

Sagoe-takken, ofGabba Gabba , ofwel van

Bamboezen, die zy weten te fplyten, en

dan met mi ft en kalk tebeftryken, en die

wéinig van hout gemaakt zyn, verder van

weinig venfters met Rotang raamen, en

ook wel maar oopen , ook van weinig

vertrekken , benedens gronds , en zelden

boven voorzien , ten ware , zo een en-

kel huis, en maar met Atap , of aan een

drie ftuivers verkoopen, ofwel hun drink-

en kook-water , daar in te bewaren. En
dit is wel de meefte omflag van hun huis,

ten ware men daar by nog een oud en
verlieten netje, om te vilTchen of wat ge-

reedfehap om Sagoe te poekelen , voegen

wilde.

Hunne wyze van tafelen beftaat niet in

veel geregten , Sagoe is hun vaft-gezet

brood , waar van zy vierkante koeken van

een fpan in kleine fteenc oventjes van die

nette groote , als ieder Sagoe-broodje,

bakken, zommige voor een, andere voor

't bakken van twee broodjes (hoewel
ieder in een byzondere opening boven
malkanderen leggende ) gemaakt zynde,

welke Sagoe dan al eenige maanden duren

kan. Daar zyn gevallen , dat fommigeh
nu en dan ook wel eens Rys in de plaats

eeten ; maar dan gaftreren zy. Anders
eert fraaie menigte Sagoe met een weinig

genaaide Cocos- of Klappers-bladen ( 't verfchen , drogen , of zouten vifch , na

Pegraven
hunne
fchatten.

geen zy egter zeer digt weten te doen)
gedekt zyn , alzo zyn zy zelden gewoon

,

die veel te fluiten, om dat zy niet veel te

fteelen hebben, en hunne fchatten, zo
zy al iet meer, als een ander hebben, in

de aarde, of meeft in 't gebergte
( ge-

lyk de gewoonte is van veel Oofterlingen)

te begraven.

Wat zy ook hebben, of niet hebben,

alle zyn zy van een mat, of eenige mat-

jens , fchoon nog zo kleen , voorzien. Die
dienen hun meeft voor een tafel, enftoel,

alzo zy niet anders hebben, en , als

zy 'er maar een by hebben , ook meeft
voor een bed , bedienende zich verder,

om wel en geruft te ilapen , van niets

anders, dan van een Cajin Salimot , of
een kleed, dat zy als een (luier om, of
over hun ligchaam flaan, zonder van ee-

nigen anderen bedden-omflag,ledekaoten,

gordynen, of iet diergelyks, te weten,
hoewel 'er egter hier en daar nog wel een

is, die een Catiltje, of Ruft-bankje met
een matrasje heeft ; maar dat is al wat
groots, en zeldzaam.

Hun Porceleine tafel-borden zyn groe-

ne , groote, gladde, Pifang-bladen , die

hun ook voor tafel-lakens en fervetten

dienen.

Hun keuken - gereedfehap beftaat in

eenige Parangs , of wat flegte hak-meflèn,

in eenige kook-potten , en in wat groote
Porceleine drink-kommen, of wel meeft
ook in een Klappers- of Cocos-dop, om
daar uit te drinken : want van glazen we-
ten zy alzo weinig, als van kannen ,in de
plaats van welke zy lange en dikke Bam-
boezen , welker binnen-leden door en
doorgewerkt ofdoorgeilooten zyn, ge-

bruiken, om hun Sagueer, die zy daar

by een vadem , en een voet voor twee of

dat het de gelegenheit van de beui's toe-

laat, met wat Sajor, of lugt in 't water

opgezoden groente,wat Tfjili (dat is Weft-
Indifche lange roode peper, anders ook
wel Ritsjens genaamd j of wat fap van
kleine dun-fchillige Limoentjens 'er by,
of een visje in de olie gebraden, alzo hier

overvloed van goeden vifch gevonden wort,
is hun gemene maaltyd. Hoenderen, geiten Htt

ofbokjens , dooden zy niet dan op feeften j Tjjj

en verkens-vleefch , dat 'er overvloedig

in 't bofch valt, verbied hun de Alcoran.

De groente , die 'er overvloedig voor
de Hollanders, gelyk het zo mede met
de ryft, en Turkze of witte- boontjes is,

die zy van de Celebilche kuft voor wei-
nig geldt krygen , is zo geen fpyze

van hunnen trant ; behalven dat hun kas

altydt niet toelaat
,

geit uit te ge-

ven.

Hun gemene drank is water j waar by
zy , als zy vrolyk willen zyn , Sagueer

voegen , die met zekere wortelen , of
hout, bitter gemaakt is, en ook wel wat
Arak , of Knyp , die van Sagueer ( dat is

't fap van den Saguweer-boom ) of van

Towakka of Suri ( dat is 't fap , dat uit

den Kokos-boom in een Goeroeroe, of in

een vat van boom-takken gemaakt , tyf-

fert ) gebrant word ; waar van , te veel

gedronken zynde, zy wel fmoor-dronken

konnen worden , fchoon het maar eert

flegte drank is.

Hun huwelyken zyn meeft naar den Hur
trant van alle andere Öofterfche volken, wel;

die Moorfch zyn
,

gefchikt. De ja-

louzy der Mohammedanen laat niet toe,

dat een vryer zyn vryfter, voor dat hy

met haar trouwt , zien mag j zó dat hy

meeft op de berigten van deze of gene

vrouwen uit zyne Familie, die de vryfter

te

f
ft
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h
9
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oor

te voren gezien hebben , vryt , 't geen

al veel tyds zo net niet uitkomt > waar

tegen zy egter dit verzet hebben , dat

zy volgens -hunne wet vier vrouwen, en

zo veel byzitten, als zy voeden konnen,

mogen nemen.

Zy zyn ook niet gewoon jaren lang te

vrven; o neen : zy maken het kort en

goed, verftendigende mal kanderen , niet

door brieven, maar door bloemen, tak-

jens, riekertjens , rype, half rype , of

onrype vrugten , met amber, mufcus, en

wat dies meer is , op een raadzelagtige

wyze zeer aardig en geheim voor andere

onkundigen , maar zeer verftaanbaar voor

hun onder malkanderen: drukkende hun-

ne liefde , vericheide neigingen en mee-

ning door de verfcheidenheid der verwen

van deze bloemen en bladen in die rie-

kértjesuitj waar op dan de ouders van

de Bruid, na dat zy den bruidfchat groot

genoeg naar hun zin bedongen hebben

(alzo men hier nog elders in 't Ooften,

al van ouds her, anders geen vrouw be-

komen kan ) 't huwelyk toeftaan , 't geen

dan verder met veel plegtelykheden , na

't voor afzenden van den bruidfchat, en

eenige gefchenken van kleederen , over

en weder aan de Bruid , en van haar aan

den Bruidegom ,
( 't geen hen wel te gron-

de helpt) door een Imam, ofCafifi (twee

foorten van Priefters) voltrokken word.

Hunne kinderen rollen van zelfs op , en

daar hebben de vrouwen de meefte moei-

te mede ; de mannen zyn Heeren , en de

vrouwen moeten werken.

Gelyk de Ternataanen , Tidorezen

,

Batsjanders, en meer andereMolukze vol-

keren, Vry moedig , en groots van in-

beelding zyn , alzo willen zy ook' gaerne

voor dappere oorlogshelden gehouden

worden; en hoewel zy byzonder wel met
hunne Tamboekze flag-zwaarden fcher-

men , zeer vaerdig daar mede by een fpie-

gel gevegt tegen een fchermutzeren, en,

fchoon al vry bejaart zynde , zeer hoog
daar mede in de lugt fpringen , ofwel die

zeer hoog in de lugt opwerpen, en ze

weder vangen konnen , zo zyn zy egter

,

hoe dapper zy 'er ook uit zien , en

als briefchende leeuwen op hunne
party komen aanloopen , maar blode gui-

ten als het 'er op aan komt , en niet

anders gewoon , dan aanflonds ten bofch

in te loopen , zich daar wel te verfchui-

len, of zich hier of daar op of onder
: een boom , na zich zelv-en met takken

•en bladeren bedekt te hebben, zo lang

verholen te houden , zich zelven even

eens als de takken der boomen met de

wind bewegende, tot dat zy kans zien,

om iemand op de eene of de andere wyze,
' als uit een hinderlage fchielyk op 't lyf te

(

vallen , ,en hem zo de reft te geven ; ma-
kende alles verder met fnorken en zwet-
zen van hunne wonderdaden, ook zelf
dan , als zy al wakker klop gekregen heb-
ben, goed. Zy zyn zeer fterk voor het Hunne
Tfjakalile, offchermen, en fchermutfe- wapenen,

ren , by een fpiegel-gevegt twee en twee
tegen een , hebbende een koperen heimet
met vederen van een Paradys-vogel op
't hoofd , en een Tamboeks zwaard in de

mede zy verwoede fpron-hand , waar
gen doen.

Zy konnen met pyl en boog , of eenige
worp-fpiezen

,
pieken en Tamboekze

zwaarden , vry beter , dan met eenig fchiet-

geweer (hoewel eenige 'er ook van voor-
zien zyn) omgaan. Hun befte wapenen
zyn fomtyds een rond, fomtyds een lang
fchild. De ronde zyn van rotang gevlog-
ten , omtrent anderhalven voet in zyn
middel-lyn. De houte zyn zeer licht, en
omtrent twee voeten breed , waar by zy
een Tamboeko 's flag-waard voeren, 't

geen omtrent derdehalven voet lang, en
voor aan tuflehen de twee en drie vinge-

ren breed van lemmer , dog agter fmal-

der, en al vry fcherp is. Ook gebruiken
zy veel een werp-fpies , waar mede zy
vry wel en zeer vaerdig weten om te gaan.
Eenigen onder hen gebruiken, door hun-
nen ommegang met de Macaflaren , ook
fpatten, dog die zyn onder hen niet ge-
meen. Hunne hand-boogen zyn van
een krom-gebogen Bamboes in 't ge-

meen gemaakt , en hunne pylen van
de zelve ftof $ dog , behalven dat zy
voor aan (pits zyn , zo harden zy die

ook , met ze eenigen tyd in 't vuur te

branden , en maken 'er ten wederzyden
eenige weerhaken aan, die ook wel van
yzer zyn. Die maar wat mede konnen,
dragen een Kris, of Pook, op de regter-

zyde, die. zy aan, of tuffchen hunnen
gordel fteken, en zo met hun regterhand

dan gezwind weten uit te rukken. De
grooten hebben die met goude of zilver-

vergulde, of met zilver over 't hout ge-
trokkene fcheden , en ook met zulke ge-
veften, dog de mindere van flegt hout,
en dus is 't lemmer der vermogenden ook
fraai , dog van anderen flegt.

Vermits het eilanders zyn, en zy nu en
dan malkanderen beoorlogden , of be-

roofden, zo heeft hen de nood ook ge-

drongen , zich van vaartuigen te voor-

zien, die in getal niet veel , flegt van

maakfel, en dierhalven ook van geen lan-

gen duur , of grote nuttigheid in den

oorlog zyn. Het zyn of Praauwen, of

Orembayen, ofGilala's of Coracora's.

De eerfte zyn maar kleine vaartuigjens, Hunne
uit een boom uitgeholt , waar over zy Vaartoi-

aan weder-zyden vlerken, ten deelen van gen.

C 3
Gabba



22 BESCHRYVING dêr
Gabba Gabba ( die buiten aan weder- zyde

tegen den flag van de zee komt) en ten

deele dwars over 't vaartuigje hebben uit

tweehegte fparren, ofdikke latten, diezy

hegt aan de Praauw , en aan de Gabba
Gabba vaft woelen , beftaande , die zy

•meert om te gaan viflchen,ofom fpoedig

ergens naar toe te fcheppen, gebruiken,

en die gemcenlyk van twee ofdrie mannen
gevoert worden , die gewoon zyn met de

zelve met een korte, dog brede fpaan,

als op een zekere maat, zeer egaal, en

altyd even gelyk voort te fcheppen , zo-

danig dat zy altyd alle te gelyk met hun
(paan in 't water flaan , waar toe zy ook

wel een Tita, of trommeltje, waar op
de maat geflagen word

,
gebruiken , en daar

by ook wel eenige Korte Zee- of Schep- en

roei-gezangen , in welke zy veel van hun-

ne oude overleveringen bewaren, gewoon
zyn te voegen, hoewel dit Trommeltje
meteen, of meer Gongen, en deze ge-

zangen eigentlykft tot hunne Orembajen,

en Coracora 's, behooren.

Hunne Orembajen zyn fpeel - vaartui-

gen, vry grooter , ofbreeder , dan hunne
Praauwen, met een tent in 't midden, en

waar in zes, of agt, en meer menfehen

zitten konnen. Hier toe heeft men altyd een

Gongetje, en een klein Trommeltje, om
de fchep-maat 'er op te flaan , van nooden

,

buiten welke hier toe , na dat zy groot of

klein zyn, nog wel tien oftwaalf,en ook in-

dien zy heel groot zyn , veel meer fcheppers

nodig zyn , en als men die op zyn groot -

fcheeps hebben wil , zo moet 'er boven

op de tent ook een Tataboang-fpeelder

(dat is een , die op zeker fpel uit vele

verfcheidentlyk luidende Gongetjes , of

kopere bek kentjes, beftaande, op de zelve

maat van het Trommeltje fpeelt , of ei-

gentlyk met twee hamertjes, of voor aan

bewoelde ftokjes, klopt) by zyn, 't geen

dan ook wel van een groter Gong ver-

feit , en te zamen zo egaal naar de maat

geflagen wordt, dat de roeijers, offchep-

pers , met hunne fpaanen , hoe veel ook
in getal zynde, daar zeer net, en als op

de maat , daar altydt eenig gezang by-

voegende,na fcheppen, waar door zy in

korten tyd zeer veel wegs afleggen , voor

al , als zy met dertig of veertig man,
(hoedanige ik 'er verfcheidc, en nog wel
groter gezien heb ) bemant zyn , hoewel

zy gemcenlyk maar van tien of twaalf

fcheppers zyn.

Gilala 's zyn een foort van kleine Ga-
leyen ; die vry fnel in 't roeijen dog an-

ders van weinig belang zyn.

Hunne Coracora 's ( een naam , die in

't Maleits een water-fchilpad beteekent)

zyn hunne oorlogs-vaartuigen. Zy zyn zeer

lang, en vry breed, beftaande uit een of

twee zolderingen, enfomtydsuitdrie,doo-

zelden uit vier Gnadjo 's of byzonderc
fchep -verdiepingen, vleugels, of breede

hegte roei-banken van eenige balken en
geipleten Bamboezen, op ieder van wel-
ke aan weder-zyden een groot getal van
menfehen fcheppen , en 't geen by ltil

weder zeer veel wegs fpoeden kan j dog
by zware winden en zee zyn het flegte zee-

vaaituigen, die niet veel zeil (of 't moet
voor den wind zyn) konnen voeren , en die,

door den zwaren flag der zee , dan maar op
en neder , en dus wel van een , en in ftukken

ploffen , zonder veel te fpoeden , om dat

de fcheppers door 't zwaar flingeren en
ftampen dan zo egaal niet konnen fchep-

pen, niet tegenftaande 'er vyftig, ja zef-

tig , en zeventig fcheppers op zo een
vaartuig zyn , en fchoon die al mede van
een grooter Trommel , Gong , en Tata-
boangs (om te egaalder te doen fcheppen)
voorzien , en ook van een roei-gezang

vergezelfchapt zyn , worden zy door 't hui-

len der winden , en 't brommen van de zee

,

niet alleen menigmaal verbyftert , maar
deze zwakke zee-vaartuigen ook zodanig

op en neder bewogen , dat de benedenfte

fcheppers aan de eene zyde dan gemeene-
lyk volkomen met de roei-bank waar op
zy zitten, in zee flaan, terwyl de andere

aan de andere zyde als in de lugt geheven
worden. En dan zyn het regte water-

fchildpadden. Men heeft daar op een

Gnato hoedi , of zee-voogd , die het ag-

terfte dezer Coracora, en een Gnato Erna,

dat is een Hoofd , die op den bak , ofin 't

voorfte deel des zelfs 't bewind over de
fcheppers,en het verdere oorlogs volk,voert.

Deze vaartuigen ( waar van wy ondel

Amboina een nette teekening geven zul-

len ) worden in oorlogs tyden niet alleen

van genoegzame manfehap , ( waar toe

ieder huisgezin een man leveren moet,

)

maar ook wel van eenige Rintaka 's, of

metale baffen , die een of twee pond
fchieten , en verder van noodig fchiet-

geweer, en fobere ammunitie, naar hun-

ne wyze en beurs, voorzien. De Konin-
gen van Ternate, en Tidore, konnen 'er

al een fraei getal ter zee brengen. Im-
mers de Tidorees zend 'er jaarlyx wel
achtien of twintig naar de Papoefche ei-

landen , en de eerfte vorft , veel magtiger

dan d'ander , is in ftaat om 'er veel meer

uit te ruften, als hy al zyn onderzaten

belaften wil , ieder zyne tax op te bren-

gen. Men gebruikt ze niet, als in tyden

van oorlog , of by voorval van een ver-

ren togt , na welk gebruik zy op

den wal gehaalt worden, om
te duuren, en om ze tegen

te langer

den hout-

worm met branden , en anders , te be

waren.
Schoon
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deSchoon zy, gelyk al

gen, geen klokken hebben

ten zy egter , nevens

hunnen dag by drie

verdeden, en die volgens

Oofterlin-

,
zo we-
eilanders

uuren gelyk te

het uitlekken

andere

g<ïn>

>nin,

Veel zaleen , die de Nederlanders

van nooden hebben,

fteenen, dak-pannen,

van een klappers-dop vol water, dat door

een klein gaatje uitzypeld , al vry net op

de Zon te rekenen, 't geen zy dan door 't

ilaan op een groote Tifa, of Trommel,
die een zwaar geluid geeft, aan allerond-

om bekent maken. Hier toe verledigt

zig dag en nagt zeker perfoon in , ofom-
trent den Tempel , die alle drie uuren

omtrent twintig of vyf en twintig flagen,

eerft wat langzaam , en daar na wat rad-

der , met een groot dik Kout , dat voor

aan ergens mede bewonden is
,
gewoon is

te geven.

Wat vhTchen, Vogelen, boomen, en

verdere gewaffchen hier vallen , zullen

wy nu niet aanhalen , maar onder Am-
boina wydloopig befchryven , alzo de

zelve in die , en meer landen om de Ooft,

ineeft een en de zelve zyn j behalven ee-

nige weinige, die wy dan daar als by-

zonder in Ternate , of in de Molukze of

Papoafche eilanden vallende, ook zo be-

fchryven, en onderfcheiden zullen.

hier

als kruit, metzel-

enz. worden hun
door die van Amboina , voor al zedert

*tjaar 1 6po , beitelt. En van hier voorziet

men nu en dan, ook Amboina weer met
vogel-nesjens, ryft, caret, en meer an-

dere zaleen , hier vallende.

Dit nu is 't voornaamfte, dat ofvan 't

eiland Ternate, of van des zelfs inwoon-
den , van hunne zeden , aart , en wyze
van leven , te zeggen valt , zullende de

verdere zaken, hunne Koningen, en der

Zelver gevallen , mitsgaders de komft der

Portugeezen, Engelfchen en Hollanders

betreffende, in 't vervolg ieder op zyn
netten tyd , en jaar behandelt worden.

Wegens de Nagelen alhier uitgeroit

ten tyde van Koning Mandarfjah , in 't

jaar 1 6fz. volgens 't verdrag , daar te zien,

trekt de koning jaarlyx nog zes duizend

en vier honderd , en wegens 't eilandt

,

Saleyer nog twee honderd ryxdaalders,

en de ryx-grooten zes honderd.
Dit ganfche eiland heeft van ouds her

altydt onder de Koningen van Ternate,
dog egter zo volkomen niet geftaan , of
de Koning van Tidore heeft al van over-
lang daar ook eenigen eifch, 't zy met of
zonder regt, opgemaakt, en dien wel in

*t byzonder op Gamma Lamma gegrond,
waar over ook hunne Hoog Edelheden

,

de Opper -landvoogd, en de Raden van
Nederlandfch Indien, ten tyden van de
Koningen Mandarfjah , of zyn zoon

,

Kaitfjili Siborij en Saifoedien> al een tyd

lang gemoeitgewceft zyn , tot dat eindelyk
die zaken aan den fpyker geraakt , en ook
nog zo gebleven zyn.

Des niet te min , fchoon het zeker is

,

dat de oude Koningen van Ternate in,
en omtrent Gamma Lamma van ouds her TkJoreT
hun hof en verblyf hielden, zo laat zen op"
de Koning van Tidore daar tot nog toe eenige

twee Doerioens-bomen , by welke hy een Plai,
tzen

of twee oude Lieden quanzuis om ze |g,
*"

waar te'nemen ,-maar eigentlyk om in 't be-
zit van zyn gewaand regt opGamma Lam-
ma zelf te blyven

, gewoon is te ftellen j
van welke hy zich de vrugten niet alleen

brengen laat, maar van welke hy ook wel
gewoon is gefchenken aan de Nederland-
fche landvoogden by hunne komft , en
ook op andere tyden te doen, zo uit be-
leeftheit, als wel byzonder daarom , op
dat hy henaltyd dien gewaanden eigendom
op dat land , daar die vrugten vallen , des
noods daar by zou konnen verindagtigen.

Het is waar, dat de Spanjaarden, en
met hun ook de Tidorezen , in 't jaar

1606, by 't gevangen nemen van koning
Saidi, ook Gamma Lamma, ja geheel
Ternate, verovert hebben. Ook geeft de
Tidorees voor, dat de Spanjaarden door
zyn toedoen, en door zyn kruid en lood,
alleen genoodzaakt zouden geweeft zyn
van Gamma Lamma op te breken: maar
aan de andere zyde is ook waar , dat
Ternate , en de Landen daar onder be-
horende, van tyd tot tyd door de Terna-
taanen, by de komft derHollanderen, en
onder verfcheide van hun Zee- en Land-
voogden is herwonnen ; behalven dat ook
de ftadt Tidore zelfverfcheide malen door
de Ternataanen, of de onzen voor hen,
veroverd, verbrand, en bedorven is j
waar uit de Koning van Ternate al

mede, als hy zo dwaas als de Koning
van Tidore was, dit zelfde gewaand regt
zoude konnen gronden.

Het is waar , dat aan Koning Saifoedien

van den E. Gezaghebber, en opperkoop-
man, Cornelis Bartelfzen Mar/ter , een v
verlof-briefje, om de vrugten dezer twee Ie"^l
boomen te mogen laten plukken , en merking
dit door zyn Hoogheid verder aan de daarover;

dogter van May Gamma Lamma verleent

is, gelyk dit, by de komft den HeerLobs
,

ook al op dien zelven grond , en verder
niet , vervolgt is j maar nooit is hem dit

met dat oogwit , om een regt op dit land
te konnen of te mogen grondveften

,

toegeftaan.

En, om de waarheit te zeggen, zo
meene ik met veel anderen

,
gelyk bevorens

hier en daar al gezegt is, dat fchoon de
E. Maatfchappy met geen openbaren
oorlog tulTchen deze twee nu vermogen-
fte Koningen der Moluccos gedient is,

I
dat het egter veel heilzamer voor haar

is»
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is, dat 'er altyd wat verwydering tuf-

fchen die twee blyft, en levendig ge-

houden wort, dan dat 'er, volgens hunnen

laft in vorige tyden door hunne Edellie-

den aan de landvoogden aldaar gege-

ven , eenige de minfte moeite aangewend

word, om hen te bevredigen, alzo al te

groote vriendfchap en vereeniging tuf-

fchen die twee, het zy by flifling der ge-

fchillen, het zy by eenig huwelyx-ver-

bond, aan de E. Maatfchappy niet dan

nadeel zou konnen toebrengen ; waarom
die landvoogden , die het belang van hun-

ne Heeren en Meefteren wel begrepen , dit

altyd door bedekte wegen afgefneden , en

afgeraden hebben.

Behalven dit eiland van Ternate, heb-

ben deze Koningen van ouds her nog ver-

fcheide eilanden daar buiten bezeten, die,

gelyk wy in 't leven der Ternataarifchè

Koningen hier na zien zullen, door de
Koningen, Comala, Patfjaranga, Toela

Molamo, Gapi Bagoena, Comala Poeloe,

en meer andere, dog voornamelyk door

den dapperen Koning, Baboe, verovert,

of ook wel op andere wyzen verkregen

zyn > al het welke ons hier en daar in 't

vervolg, by 't verhandelen van ieder de-
zer landen in het byzonder, ook nader

blyken zal ; waar mede wy dan van het
eiland Ternate afleheiden , en tot de
naafte eilanden overgaan

, gelyk wy
ook uit de zelve die gene, die van
eenig belang zyn , wat omftandiger,
en die gene die van geen , of wei-
nig" gewicht zyn, wat korter, en maar
als in 't voorby gaan zullen befchry-

ven.

TWEEDE HOOFDSTUK.
HEt eilandt Mangindanao befchreven. De lugt-ftreek hier. Regen en drooge-tyd.

Waar de Hoofd-ftad legt. Haar naam , Kattitoewan. Lift der Mangindanau-
wers om meefters van de goederen der vreemdelingen te worden. En om hert

ook 'daar te houden. Hunne DanfTeryen. Heb-luit des Keizers , en der Grooten-
taal, hier gebruikelyk. Vaartuigen, vaarts-handel , en waaren. Kapitein Swan , hier

om zyn goud vermoordt. Het welk daar na gedagten gegeven heeft, dat hier goud valt.

Verdere fteden. De Sulthan wil niemand een fterkte of veiling , op zyn land

toeftaan. Waar de eilanden van Meangis , aualyk rawDampier opgegeven , leggen. Valfch

voorgeven van hem , dat daar nagelen vallen. Wat Nederlanders op Mangindanao
geweeft, en wanneer zy"

1

er gekomen zyn. Engelfchen hier in 't jaar 1693. mede verfche-

nen. De Koning van Candahar Heer van eenige dorpen alhier. Engelfchen in 't

jaar 1694 hier, en reden van dien. Alftein , e» Haak, in 't jaar 1694. 'hier. Vree-

ze van die van Sarangari voor die van Mangindanao, met de reden van dien. Hoeveel

Engelfchen toen hier geweeft zyn, op wat plaatzen de Koning van Candahar hier recht

heeft. Wat 'er op Sarangavi valt. Naamen van verfcheide plaatfen. Nader bewys van V
recht des Koning; van Candahar op eenige landen van Mangindanao. Wat waaren
hier vallen. Komen van Sarangani op Mangindanao. Noeling, nu de hof-plaats. De
Sulthan verzoekt de onzen te vergeeffch hoogerop in de rivier te komen. Nieuwe berichten

van de vaert der Mangindanauwers. En van de Engelfchen. Nader beveftiging van
de reden van Kapitein Swans doodt. En dat hier geen goud valt. Ons verzoek, om
een vaftigheit hier te hebben, afgeflagen. Het voorftel aan den Sulthan van 't recht des

Konings van Candahar ftout door hem tegengefproken. Verzoek , om een tocht naar den

bocht van Boetoewan te doen , mede afgeflagen. Vleiery van Moelano tegen de

onzen. Des Keizers macht. Chinezen hier. Vertrek der onzen, tocht der onzen

herwaards in '/ jaar 1700. onder opzicht van Kapitein de Brievings. Die daar

waarfchynlyk vergeven is. Verder bericht van dten tocht. Waarom Mangindanao in vo-

rige tyden van hier niet bezogt is. De landvoogd der Moluccos mag hier niet komen.

Maar vry-lieden wel. De reden , waarom die vaart nog aangehouden wordt. Bedriege-

lyke beloften des Sulthans. Namen der Handel-plaatzen in den bocht van Boetoewatf ,

onder Candahar ftaande. Het eiland Sarangani befchreven. Wat hier valt.
' Macht van

heiland. Verdere eilandekens hier, onder Candahar ftaande. De Talautfe eilanden,

en hun getal. En de Kaart Vr af. V Eiland Carotta, en NoefTa. Bericht van ten Kar-
bonkel-fteen , hier en elders gezien. Hoe veel manfehap dit NoefTa uitleveren kan. De
inwoonders , en verdere gelegenheit hier. Mogelyk heeft Dampier deze voor de eilanden

van Meangis genomen. Andere eilandekens hier by. V Onbewoond eiland Noe/Ia. 'Het

eiland Karkalang. Namen der dorpen op heiland, en onder wien de zelve ftaan. De
macht, e» manfehap, van Karkalang. Het eiland Lirong. Namen, en V getal van
des zelfs dorpen, en onder wien zy fta.in, benevens de manfehap en inwoonders des

zelfs. Schoon Loling-hout hier, en eene Nagel-boom gevonden. Het eiland Kabroe-
Wang, en zyne dorpen, nevens hunne manfehap. V Gedrag der inwoonderen. Een
nagel-boom hier ook in 't jaar ió8p ontdekt. Hoe lang deze eilanden zyn bekent

geweeft.

I
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'geweeft. Slegt gedrag van eenige Hollanders op deze eilanden in 't jaar 1705". Dè
eilanden van Laloega. Van -welker inwoonders Alftein verfcheurt

,
en opgege-

ten is.

AAngezien het gebied des Koning 's

van Ternate, zig om de Noord
tot aan het eiland Mangindanao

,

en zelf ook tot een zeker gedeel-

te des zelfs, uitftrekt, zo zullen wy in

't overftappen tot de buiten eilanden , aan

deze kroon behoorende , van dezen kant

éerft beginnen , en by deze gevoegelyke

gelegenheit nu met eenen van dit ganfch

eiland ook hier byvoegen , 't geen ons

verder daar af bekend is.

Dit eiland is het Zuidelykfte, en, be-

halven Lugon , of Lu^onia , ook het

grootile der Philippinas. Het word ge-

meenelykinde kaarten der Land-befchry-

vers Mindanao ; dog van den inlander ei-

gentlykMangindanao,en ook wel Molucco
Befaar, dat is, 't Groot -Molucco, ge-

naamd , waar uit men fchynt te moeten

oordeelen, dat 'er ook een Klein Moluc-
co al van ouds af

(
gelyk dat waarfchy-

nelykft Ternate geweéft is ) zyn moet.

Men gift, dat het omtrent zeftig my-
len lang , en in de veertig mylen breed is.-

Het Noorder ofwel 't Noord-Weftelyk
deel des zelfs, legt niet op tien, gelyk

zommige ftellen , maar omtrent op acht

,

en 't Zuider deel op drie, de Ooft-hoek om-
trent op zeven , en de Noord-hoek tuflehen

de tien, en volgens andere, op elfen twaalf

graden be-Noorden deLinie,zo dat hetZui-

der ofnaafte deel dezes eilands omtrent hon-
derd en vyfmylen van de Linie, en zeven en
negentig en een halfmyl van Ternate legt.

Vertoonende zich meeft zeer bergagtig
j

hoewel de grond in zig zelven zeer goed,
en niet alleen zeer vet ; maar ook al vry diep

is } en zelf daar de grond nog al niet zeer

diep fchynt te zyn , als hier en daar aan

en omtrent de zyde-heuvelen der geberg-

ten , daar zelf ziet men ichone en zware
boomen zeer lullig opgroeijen, een klaar

bewys van de deugdelykheit van den grond
dezes eilands , indien maar de inlanders

neerftig genoeg waren om het te be-

bouwen.
Het is egter ook zeker, dat veel fcho-

ne rieviertjes , of kleine takken der zelve,

die zig over al in de valeien vertoonen

,

en zo helder, als Kriftal, van 't gebergte

afftromen , daar toe mede niet weinig
doen, maar het groeijen der luftige bof-

fchagien, die men hierby uitftek fchoon,

en menigvuldig ziet , merkelyk voort-

zetten •, behalven dat men in de lage lan-

den, die men daar al mede aan de Weft
, kant der grote Baai, daar de hoofd-plaats

;
is, heeft, ook overvloed van ryft, en an-

dere gewafTchen
,
gelyk men ook weer veel

andere hier en daar op 't gebergte vind,
I. Deel,

daar Batatta 's , Pompoenen en andere

vrugten van dien aart wel beft tieren wil-
len j van al welke gewafichen Wy elders

breeder fpreken , om dat de boomen
^

heefters , aardgewaflehen , en de vrugten
in 't gemeen , immers om de Ooft , en
die ftreek henen, meeft een en de zelve

zyn.

De lugt-ftreek is hier niet ongezond ;
Delugt-.

dog het kan 'er in het regen of Wefter- ^r

ek

Moeflon, dat van Mai af tot October,
of November duurt , vreefTelyk regenen,
en waaien , wanneer de Wefte-wind eerft

allengskens met vlagen begint aan te ko-
men; dog voor al in July, en Auguftus
( even eens gelyk dan de Ooften-wind , en
regen, zo in Amboina woed) door te

taften, 't geen dan'yeeltyds met zwaren
donder en blixem vergefelfchapt gaat j dog
na de maand Auguftus begint de regen

,

en die wind ook , allengskens af te ne-

men , en in de maand September het

Moeflon daar geheel en al te kenteren,

of te veranderen , na welke het Oofter- En de

Moeflon , en die wind , zyn aanvang r
,

egen en

legt.

neemt, die tot de maand April toe, met
tyd°

SS
'

het fchoonfte weder , dat men wenfehen
kan , duurt.

Van dit landt in zich zelven kan men
zeer weinig zeggen, alzo 't nog weinig

bekend is.

Men heeft 'er geen of weinig fteden

,

en dié 'er nog al zyn , zyn maar onbe-

muurde en opene vlekken.

De ftadt , daar de Sulthan woont, Waarde

legt op zeven graaden en achtien mi- h°oft-

nuten Noorder breedte aan de Zuid- F

zyde des eilands , alwaar men eerft twee
kleine eilandjes , 't eene Bongat , vlak

voor de baai , 't ander Sallampongo ge-

naamt , en drie of vier mylen van daar

een weinig Weftelyker , een groote baai

ontmoet aan welkers Zuid-Wefter zyde
goede anker-grond voor aan , en alwaar de

zelve niet boven een half uur wyd is ; dog
wat dieper in (want zy heeft wel deleng-

te van twee groote mylen ) krygt zy wel
de wydte van een myl. In 't midden van
deze baai en omtrent een myl 'er in is 't

aan de Ooft-zyde zeer wel op vyf of zes

vadem diepte te leggen j maar na dat men
omtrent een halve myl'er ingekomen is ,

zo doet zich een flegte en fteenagtige

grond op.

Eer men aan de ftad komt , daar de

vorft zyn hof houd^ ontmoet men een

rivier , tegen over de welke het mede

wel te leggen is, indien men omtrent

een groote halve myl van ftrand het anker

werpt.

D De
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Haar De ftad. of de Hoofd-Negry , die tien

naam, mylen de rivier oplegt, en die niet Min-
Kattitoe- danao, maar Kattitoeivan ,

genaamt word,
wan

*
is in zich zelven niet veel, zynde maar

een woeft-gezette , en onordentelyke

hoop huizen, die op redelyke hooge

paaien of ftaken ( tegen de zware vloe-

den in 't regen- Moeflon) gezet, en ver-

der van Bamboezen en Gabba-Gabba tak-

ken, by na even eens als die der Ter-

nataanen, gemaakt zyn ; hebbende maar

eene verdieping, die in zo veel vertrek-

ken , als ieder wil , afgedeelt is.

Het belle, en pragtigfte der zelve is 't

Paleis van den vorft , zynde een groot

gebouw , dat wel op by de twee hondert

zware en vry hooge paaien , na het wel-

ke men met een groote fraeye trap ( hoe-

danige flegtere ook al de andere huizen

hebben) opgaat, en welkers voor-zaal,

als tot een plaatze van verdediging van 't

ganfeh Paleis gefchikt zynde, van eenig

fchiet geweer , en zelf ook van vyftien

of zeftien flegte ftukken gefchut , die or-

dentelyk op affuiten leggen, voorzien is,

waar mede zy egter, als zy al overvloed

van kruit, en fcherp hebben, ganfeh niet

weten om te gaan, zo dat het daar meer

voor een bullebak legt, als dat het hen

Wel eigentlyk dienft doet.

Het is zeer waarfchynelyk , dat hy,

en zyn voorzaten , dit gefchut zo al van

tyd tot tyd , en wel voornamelyk by de

komft van deze en gene Engelfchenbeko-

men hebben, die dit aan hen, of goed-

willig , of wel uit noodzake , verkogt

hebben ; alzo hunne gewoonte is , de

vreemdelingen, die zy maar zien , dat iets

hebben 't geen hun aanftaat, in het eerft

zeer vrienddyk aan te halen, en hen te

verzoeken , dat zy met hunne vaartuigen

tog de rivier wat hooger op , en wat na-

der aan de ftad komen, om hen zo veel

te gemakkelyker van al het nodige ( zo zy

Lift der voorgeven) te gerieven, daar het hun
Mangin- egter nergens anders om te doen is, als

danau- om die fchepen, door maar een korte tyd

meefte™ 'n ^'e hout-fchadelyke rievier te leggen

,

van de volkomen van onderen door zekere hout-

goede- worm t'eenemaal , als waar het een feef,
ren der

te doen opeeten , waar door dan die vreem-

den * delingen genoodzaakt zyn hun gefchut

,

te wer- en andere goederen , daar voor een leur

den. en feur, alzo zy anders van hen dog niets

krygen konnen , teverkoopen, en veel-

tyds wel geheel daar met der woon (geen

genoegzame gelegenheit altyd om te ver-

trekken hebbende ) te blyven , 't geen

aan verfcheide Chinezen, en andere Na-
tien, gefchiedt is> die, zo zy wat ryke-

lyk van alles voorzien , en niet wel op
hun hoede waren, dan groot gevaar van

hun leven liepen , ten ware dat zy , of

Moorfch wierden, of daar een vrouw van

het land namen , waar toe zy , zo ras En
t

iemand maar daar komt, zelfs veel aan- nen J

leiding geven, met ieder een niet alleen u
aa

j

aan hunne huizen te nodigen ; maar de

'

zelve ook ( 't geen al vreemd van de ja-

loerfche Moorenis) groote verkcering en
ommegang met hunne vrouwen , en dog-

ters zelfs in 't bywezen der manhen , te

geven , een van de welke zy zulk een

vreemdeling ten eerften ten gezellin toe-

fchikken, en die hen ook gemeenelyk
voor niet van Tabak dezes Lands (die

daar lomtyds redelyk goed valt) en van

Pinang voorziet.

Indien hy met zulk een vrouwmenfeh
(die daar aanvallig en goelyk, hoewel
wat plat van aanzigt en vry plat van neus

zyn) zich eenigzins te buiten gaat, en 'er

niet mede trouwen, ofwel, by deze of
gene voorgekomene gelegenheit , van daar

vertrekken wil , zo mag hy verzekert

zyn, dat zy hem vergeven, en hy niet

lang daar na leven zal. Ook weten zicli Har

deze vrouwen door haar danflên, daar zy danl

mede, als de Ternataanfche , zeer toe ge- rïei

negen zyn , zeer aangenaam te maken;
hoewel dit danflen , weer meer na de Ja-
vaanfche trant gefchikt is, die meefthare
handen, hoofden, en middelen (als was
dit alles een flang) met die in hondert
bogten zeer wonderlyk te wringen , be-
wegen, terwyl hare voeten meeft pal

blyven ftaan, ten ware wanneer zy nu en
dan eenige aardige trippelingen wat ver-

der op doen , na welke zy die leden al

weder zo draeien. Buiten dit zo word
hun danflen van de zelve ïpeeltuigen , en

van eenig gezang, of lied , dat dezeDanf-
fereflen mede opheffen

,
gemeenelyk , ver--

gezelfchapt. Een vermaak 't geen zelf

de grootfte vrouwen daar te land , en ook
die van den Sulthan, en zyn dogters, nu
en dan wel , by voorval van hare Feeften,

aan vreemdelingen geven, bly zynde van

ze dan zo vry te mogen zien, en ipre-

ken.

De meefte zyn (als de Macaflaren) git

zwart; dog zeer zuiver van tanden, die

met een glans tegens u aanglimmen , en

haar niet qualyk ffaan. Het zelve vind

men ook by de mans , die door hunne
wet hier toe verbonden zyn, om hunne
tanden zuiver te houden > dog het zwart

maken gefchied tot fieraad.

Uit dit verhaal kan men dan zeer wel Heb

begrypen, dat de Mangindanaufche Sul- desl

than, en zyneGrooten, of ingezetenen ^s

£j

zeer ligt meeflers, 't zy van klein, of ten ,

groot gefchut , en ook van andere

goederen, konnen worden; behalvendat

hy ook een vuile lift heeft om meefter

van al het geld van zyne onderzaten te

worden , als hy maar weet , Waar dat iets

verholen , en hoeveel daar is : want dan

zal

:ii

r
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il, er

ide;n

are

zal hy zelf in peifoon zulk ecnen maar

aanltonds aanfpreken om zulk een fomme
gclds, zeggende daarom zeer benoodigt

te zyn, en lpoedige wederom gave aan

den zelven beloven.

Geen een van zyn onderdanen , hoe

groot ook, durft hem dit weigeren of

het zou hem zeer gevaarlyk zyn, en als

hy 't eens in zyn klaeuwen heeft, zo weet

hy noit van wederom te geven , en

dit wederom te willen eifïchen van den

Sulthan , zou doodelyk , als zynde zonder

eenig ander voorbeeld , wezen. Gelyk nu
de Sulthan hier in is, even zo zyn ook
weer de Grooten , omtrent de vreem-
delingen , en voor al omtrent de minde-

ren.

. Deze wyze van handeling is wel de

grootite oorzaak van de algemeene luiheit

van deze Natie , alzo ieder ziet , dat

hy, neerftig zynde, en wat meer als 't

noodige overwinnende, dit niet voor zig

zelven , maar voor den Keizer doen zou-

de, 't geen hen niet zonder reden allen

luft hier toe beneemt.

De Statuur, dragt, en aart, van dit

volk verfcheelt niet veel van die der Ter-
natanen, uitgezeit dit, dat zv niet alleen

bedelagtig , maar ook zeer diefagtig val-

len. Zy bedienen zig ook , hoewel niet

overal, van de Maleitfche taal, dog heb-

ben nog een eigen land-taal.

Hun fcheeps-vaart en handel ftrekt

zig al vry verre uit, fchoon de Sulthan,

even als de ingezetenen doorgaans arm

,

en van ruim zo bedelagtigen aart , als de
Ternatanen zyn. Zy hebben ook hegter,

groter en beter vaartuigen, als de Terna-
tanen, met welke zy zelf tot Batavia Ma-
lacca, en naar meer andere geweften, om
de Welt gelegen, en ook veel naar Ma-
nilha gewoon zyn te varen; hoewel het in

zich zelven al mede niet veel befchiet.

Zy plachten ook wel in Amboina in vorige

tyden te komen, 't geen hun Edelheden
den 23. November in 't jaar 1666. ver-

boden.

Wafch, Karet, Ryft, en harten-bee-

ften-vleefch ( welk gedierte hier zeer over-

vloedig en vry meer dan koeijen of dier-

gelyk groot vee is , maakt het voor-

naamfte van hunnen handel uit, welke
waaren zy door de bank al op een

hoogen prys houden, waarom men niet

altyd met hen handelen kan. De koe-
beeften en runderen , die men 'er heeft

,

Zyn wilde , en zo veele niet , als zy wel
opgeven, om de menfehen maar op te hou-
den , en te lokken , om ze dus ondertuflehen
uit te mergelen. Eèn groot deel van hun
Wafch, en Karet, vervoeren zy ( als 't

naalte by hen zynde) naar Manilha, de
hoofd-ftadt van 't eiland Lucon, en de
fetel tot nog toe der Spanjaarden in dien

oord, waar tegen zy dan deze en gene
kleeden inruilen en verhandelen.

Goud valt 'er, of niet, ofzeer weinig.
En hoewel 'er zedert 't jaar 1687. wat
meer goud gezien is , zo is dat geen
bewys, dat het daar gevallen j maar veel

waarfchynelyker, dat het 'er door eenige

Engelfchen, die dit den Spanjaarden in

de Zuid-zee ontrooft hadden
,
gebragt,

en dat het 'er, met of tegen hun wil, ge-

bleven is.

Immers men oordeelt , dat h et alleen

van een Engelfch Kapitein , Swan ge-
naamt, die in 't jaar i68ó\ met den be-

kenden Willem Dampier daar quam , dog
in Januari 1687. van zyn volk (dat zon-
der hem wegvoer) met in de dertig man-
nen daar aan land gelaten wierdt, en die

om zyn goud, en itout fpreken , door
lalt van den Sulthan, en de Grooten, zeer

waarfchynelyk , daar in zee geworpen, en
zo vermoord is, hier gebragt, en dat het

van hem in de Zuid- zee op de Spanjaar-

den nu en dan gerooft zy.

Na dat de Sulthan , en zyne Grooten

,

dus meefter van Kapitein Swans goud (te

weten , voor zo verre hy dat daar aan

den wal gebragt had) geworden waren,
zo hebben zy dat tot hunne KrilTen-ge-

veften , en fcheeden , als ook tot eenige

andere wapenen en lyf-fieraden , laten

verwerken, 't geen van de Nederlanders,

die in de jaren 1688 en io"8o daar qua-

men, vry wat meer opmerking op dit

eiland, dan wel te voren gegeven heeft,

en ook grond , om te denken , dat

dit goud mogelyk op dit eiland zelf

viel, hoedanig ook hun berigt toen aan

den Ternataanfchen landvoogd , den Heer
Tloim^ geweeil is, maar 't geen nader-

hand geheel anders als zy dagten bevon-
den wierdt, hoewel 'er ook eenig wei-
nig goud, of daar, of op 't eiland Saran-

gani, daar omtrent gelegen, en 't geen
zy buiten waarheid zeggen ook hun land

,

en onderdanen, te zyn, valt; waar van

wy nog iets nader aanhalen zullen.

Buiten deze hof- en hoofd- itadt zegt

men , dat 'er wat verder om de Zuid
van 't eiland , omtrent dertig mylen van de

rivier, of baey der hoofd-ftad, nog een

andere , Sjambongo genaamt , legt , be-

halven welke 'er nog vier of vyfzyn, alle

van een en 't zelve liegt maakfel , en van

een zeer liegt aanzien.

Vlak voor den Weft-hoek heeft men
Iiït , in het Noord-Weften Dapit : in

een groote baey , die eenige mylen Noor-
delyker legt heeft men Loeriatoe , en een

weinig verder Suricau ; al te zamen klei-

ne opene vlekken ; buiten welke men zeer

veel dorpen op dit eiland heeft , die men
alle niet opgeven kan , om dat het

land nog zo niet bekent , ja voor den

D 2, in-

Kapiteiü

Swan
hier om
zyn goud
ver-
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inlander zelf nog al ten gvooten deelen

verborgen is, alzo de Sulthan , maar

een gedeelte om de Zuid , en daar om-

trent beheerfcht , en nog in een geda-

digen oorlog , zo met de berg-woonders

( die midden in 't land wonen , nog half

wild zyn, en by welke men wil , dat

goud valt ) als met die genen , die in 't

Noord-Weden van dit eiland, te Dapit,

en Suricau , zich onthouden is.

De eerde hebben geen verkeering, dat

men weet, dan met de wel opgevoede

JVlanginclanauwers aan de Zuid-Ood-

zyde ; by welke zy dan eens met hun

wafch en goud ( dat egter weinig , en

maar dof-goud is ) handelen , dan weer

eens met de zelve in oorlog zyn.

Maar die om de Noord-Wed leggen,

zyn, door hunne verkeering met die van

Manilha, met welke zy nu en dan han-

delen , en daar zy wel naar toe varen,

van veel ordentelyker omgang , dan deze

berg-woonders, hoewel zy gedadig met

den Sulthan in oorlog leggen , en op wel-

ke hy nu en dan ook al eenige verove-

ringen gedaan heeft.

Men wil , dat die van Manilha op dit

Zuid-Wed-einde ook al eenige vaftighe-

den en landen wat be-Weden Sjambon-

go , en voorby eenige kleine eilanden,

daar omtrent gelegen
,

gehad hebben

,

daar zy zich fchynen te hebben willen

vedigen, en waar van nog eenige ruwe
overblyffelen te zien zyn •, dog het fchynt

dat deze inlanders
,

gelyk ook de Sul-

than, en de zynen, daar toe niet zeer

overhellen , om vadigheden op hun land

aan vreemdelingen toe te daan.

Kapitein Dampier geeft in 't werk van

zyne reize derwaard , en komd aldaar in

't jaar 1 686 , wel voor , dat de zee-voogd,

of des Sulthans broeder, gemeenelyk de

Radja Laoet , dat is zee-koning , en

anders ook wel Moelano , of de Gene-
raal

,
genaamt , met de anderen , die hen

inhaalden , bedroeft , of eenigzins mis-

noegt, was , als hy hooide dat zy daar

maar om fpyze , en niet om 'er vad te

blyven
,
quamen , waar toe dan of een Lo-

gie, of vadighcit behoorde, om den han-

del met hen , waar na hy zegt , dat zy

zeer verlangden, by contract op te rig-

ten, en voort te zetten , ten welken
einde , volgens het zeggen van eenen Ka-
pitein Goodlud, die 'er kort voor hun
komd van daan vertrokken was , ook
een gezant uit Engeland , om met
hen daar verder over te handelen

,
gewagt

wierdt.

Indien dit alles zo breed is, als hy daar

zegt, zo is dit egter ook waar, en aan
ons volk, uit Ternate daar in 'tjaar 1694
gekomen, klaar gebleken, en zo vanden
Sulthan, als van zyn broeder, den zee-

voogd , hen gezegt , dat de Engelfchen De 5 . J

hem weinig tvd te voren verzoet hadden, tl
l
an 1

om daar een valtigheitte mogen bouwen, een , J;

en hunnen handel daar op te rigten,maar te, ]

dat hy hen dit , fchoon zy hem jaarlyx veftil
]

vier duizend ryxdaalders daar voor geboden °£ H
haddeir, vlak uit geweigerd had , en voor al flaan

''

wel om de Nederlanders, die dit in 'tjaar

1689 mede verzogten , en die hy dat al be-

vorens afgeflagen had , hier door geen

aandoot, of voet van dit weder te ver-

zoeken, of hem 'er toe te dwingen, te

geven.

En dit is de reden , waarom my dit

voorgeven van Dampier , als of zy zo

genegen tot den handel met hen waren,
vry verdagt voorkomt ; behalven dat den

aart van dezen inlander tot zulken der-

ken handel met vreemdelingen , en al zo

weinig voor Nederlanders , als voor

Engelfchen geneigt is, om dat zyaltyd

voor hen, als te magtig zynde, en by 't

maken van veilingen , niets zo zeer vree-

zen , dan dat zy onder 't een of 't ander

voorgeven, hun land innemen, en hen
tot daven maken zullen 5 waar voor zy

,

als voorzigtige luyden , onder zeer veel

betuygingen van hunne vriendfehap in al-

le andere gevallen
,

goede zorge dra-

gen, zo wel den eenen, als den anderen,

gedadig zeer beleefd, als zy daar aan maar
begoden te tornen, afzeggende, of het

geïprek aandonds ergens anders op bren-

gende , om te toonen , dat zy geen ooren,

nog neiging hier toe hebben.

Dampier geeft ook voor dat de eilan-

den van Meangis omtrent twintig En-
gelfche mylen van 't eiland Manginda-
nao leggen, terwyl hy die in 't begin van

dat zelve twaalfde Hoofdduk van zyn van

eerde deel weer op zedien mylen (een Plfr0f

groot verfchil) ten Zuid-Ooden van dit jjjjL,

eiland plaatd, daar zy nogtans maar wat
Noordelykcr, dan de Talautfche eilanden,

en wat nader aan Mangindanao, dan aan

de zelve , leggen.

Ook en weet ik niet , dat daar zo over-

vloedig nagelen vallen , of dat daar eenig

(en veel min overvloedig) goud. is. Was
het waar, dat daar zulke vogels vlogen,

men zou dat wel haad aan de vederen

dezer arme Mangindanauwers gewaar wor-
den, die nogtans met alles, dat men 'er

ziet , het tegendeel bevedigen. En
vielen 'er nagelen, zo zou dat niemand
beter weten, als de Nederlandfche Ooft-

Indifchc Maatfchappy , die daar meed
aangelegen legt , en die 'er egter niet

de minde kennis, af heeft , dog ik wil

evenwel gelooven , dat die gewaande venv

Prins Jeolie, van welken hy daar ipreekt, hemi

hem dat wysgemaakt, en dat ook de °™*

grootde reden van den handel, en van de va ||eii

vadigheit, die de Engelfchen op Man-
gindanao
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gindanao gezogt hebben, niet anders dan

met inzigt op de nagelen geweeft is,

om die of daar, of anders by den mors-

handei van deze of gene in de Moluccos,

als zy daar nu of dan quamen , te be-

komen.
De onze uit Ternate zyn zo weinig

als mogelyk is gewoon op dit eiland,

of by den Sulthan, te komen, 't geen

egter zo nu of dan , wanneer onze uit-

druk kelyke Gecommitteerden de Noor-
der-eilanden , onder Ternate gaan , bezoe-

ken, gele h iet

Het is in 't jaar 1607, ten tyde van

Matei ef, en in 't jaar i6i6,by de onzen

al bekend geweeft , alzo Joris van Spil-

bergen 'er den 18. Maart langs zeilde ; ook
teekent de Heer landvoogd der Moluccos
Gill.s Seyft, in 't jaar 16 27, iets van de

eilanden Mangindanao , en Sarangani , in

zyn algemeen berigt van de Moluccos,
aan.

Jk kan niet merken, dat 'er eenige van
de onze, onder de regeering van de Heeren
Padbru^ge,o£ [. obs, geweeft zyn; maar het is

zeker dat 'er verfcheide Gecommitteerden
uit Ternate , zo onder de Heer Tbim , als

onder de Heeren , Kops en van der Duin
,

ia zelf al by de Heer de Jong 's tyd geweeft

zyn, om na goud te zoeken, en na te

vorfchen, of het daar viel.

sjc. Dat 'er de Luitenant , Meinderdde Roi,

-i'|!n 't jaar tó8p, onder anderen geweeft is,

er
's zeker, a'zo hy in perfoon , uit naam

'j" Ier NederlandfcheMaatfchappy twee dui-

it, ':end ryxdaalders aan dien Sulthan , om
n- er een vaftigheit , te mogen bou-

Jven, dog te vergeefs, geboden heeft,

rJjdzo die hem dit zeer bebefdelyk wei-

ïgerde
[l In *t jaar 1 69 5

, onder den Heer landvoogd

;. Iiv2« der Duin , is 'er de Vaandrig, David
ier laak geweeft , die, by 't bezigtigen der
n 'Woorder eilanden , Tagulanda, Sjauw,
Tiangir, enz. den 22. November, na zyn

[ ertrekvan 't eiland Sjauw hoorde, dat 'er

. \ es Engelfche fchepen op Mangindanao,

\ ;ekomen en reeds geweeft waren.

Dit vernam hy van eenige praauwen,
\ ie van 't eilandje Sarangani quamen, al-

• /aar hy nog dien zelven dag het anker

nerp.

Den 13. zag hy een praauw van Man-
indanao , dat niet verre hier af legt , ko-
len aanfeheppen , waar in de zoon van
en Koning van Candahar was , een vorft,

,D j. ie regt op eenige dorpen , die op Man-
pen indanao zelf leggen , heeft (gelyk wy
pier na breeder zien zullen ) en dat ook
e reden was , waarom deze Prins van

ynen vader daar naar toe gezonden was.

Den 14. van die zelve maand, vertrok

ak van Sarangani , of Carongan, naar

angindanao , en quam den eerften De-

29

0-

m
ar

cember met Zons ondergang eerft voor
de baey,, of de bogt , die in 't Zui-
den of Zuid-Ooften van dit eiland

zich opdoet , en daar de vorft zyn hof
houd. Tegen agt uuren quam 'er een
praauw van den wal naar hem toe , met
welke hy in ftilte tot voor het eerftei

eilandje, dat zig voor die baey vertoont,
en dat Bongat genaamt is, aanquam.

Dit legt vlak voor de bogt; dog het

ander, Siillampongo genaamt, legt wat
meer naar de Zuid-Ooft zyde toe.

Den tweeden December
,

quam hy
's avonds ten vyf uuren in de bogt van
Bolak ten anker en deê zeven kanon-

fchootcn; dog kreeg geen antwoord.

Het is waar, dat hy daar nog voor een
korten tyd bleef; dog alzo hy daar niet

veel anders verrigtte, dan 't geen by een
nader togt van hem voorviel , zo zullen

wy dit op zyn plaats vernaaien.

In 't jaar 1 694 , waren daar ook weder Engel-

eenige Engelfchen geweeft , die den Sul- fchen in 't

than verzogten, om een vaftigheit op diti
aar l694

eiland te bouwen, waar voor zy hem reden van
jaarlyx vier duizend ryxdaalders aanbo- dien.

den , 't geen hy hen , om de bevorens

gemelde reden, afgeilagen had.

Zy hadden toen van de Mangindanau-
wers een fraeie meenigte van Coelit La-
wan ( zynde een boom-baft, die by na de
zelve reuk als die der nagelen heeft, voor
al , als men 'er de olie van overhaalt ) in

verwifleling van lywaaten, die zy daar

bragten , tegen zes ryxdaalders het Pikol, of
de honderd en vyfen twintig pond, en dus

ook vyf of fes Pikol Karet tegen vyf en
zeftig ryxdaalders 't Pikol, en eenig Wafch
tegen drie en twintig ryxdaalders 't Pikol,

ingeruilt; dog goud , zy wel 't meeft

zogten , hadden zy niet het minfte

bekomen.
Het verder berigt , dat de Gecommit-

teerden de geheim-fchryver Pieter M-
Jlein, en de Vaandrig Haak, by hun te

rug-kom ft van daar in 't jaar 1604, den

28. Maart aan de Heer van der Duin
gaven, beftont daar in , dat op dit eiland

voor de E. Maatfchappy ganfeh geen

voordeel te doen was , aangezien deze

volkeren zelf met hun eigen vaertuigen

,

en Jonken naar Manilha , Batavia, Ma-
lacca, en zelf tot in Siam voeren.

Ook getuigden zy ondervonden te heb-

ben , dat het meefte goud , 't geen men
daar vond , ofvan Manilha door de Span-

jaards, of hun eigen ingezetenen , of an-

ders door de Engelfche roovers , daar ge-

bragt wierdt. •

Deze twee eigen Gecommitteerden zyri Alftein,~

'er door den zelven landvoogd , den Heer en Haak

vanderDuin, in t jaar 1694, den n.Ucto-
I g^4 j1ief.-

ber met de Fluit den Bril weder naar toe-

gezonden.
r> 3
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Vreeze
van die

van Sa-

rangani

vuor die aan

Zy quamen den n. November omtrent

de eilanden van Sarangani , en bevonden

(gelyk meermalen te voren) dat die vol-

keren v or de Mangindanauwers zeer be-

vreeft waren ,
gelyk zy aan hen ook voor-

gaven ( vlak tegen hun beter weten, waar

af wy in 't korte ook het tegendeel too-

nen zullen) onder dezen vorft te ftaan, 't

geen ook de eenige reden was , dat zy

niets ( zo zy zeiden ) voor hen te verhan-

delen hadden, ja dorften niet eens aan

boord komen, en dat , vermits de Sul-

thün haar onder zulken dwang houd, dat

buiten zyne kennis , niet het minile

eenige vreemdelingen verhandelen

van Man- durven; een zaak, die hy hun ook ver-

gmda- bied, om de reizen der vreemdelingen

!T?,^
et

daar onnut te maken, en om hen te ver-
de reuen '

. .

van dien. pligten , daar noit meer te komen, veel

min uit inzigt van eenige voordcelen,

die daar zouden te doen zyn, ten eene-

maal te komen neftelen, en hem dus nog

banger, als hy reeds is , voor 't verliezen

van zyn land te maken.

Deze Saranganiers zeiden hen , dat 'er

nog in dit zelve jaar, pas na hun vertrek

van daar in Maart, zeven Engelfche fche-

pen geween: > en dat nu nog een-ge der

zelve daar waren. Zy voegden hierby,

dat de Mangindanauwers onlangs vyf Co-
racora 's met wafch daar van daan , en

naar hun land, gevoerd, en dat zy geen

wafch ,
goud , karet , enz. te verhandelen

hadden.

Wanneer egter Alftein, kort daar aan

Hoe veel te Mangindanao quam , bevond hy
,

dat die maar twee Engelfche in getal ge-

weeft, en dat de zelve van den Sulthan,

toen Rahhman senaamt , zeer wel ont

Engel-

fchen

toen hier

geweeft

iyn. fanden dog al weer vertrokken wa-
ren , zonder dat hy egter hooren kon

,

dat 'er tuflehen hen en de Mangindanau-

wers eenig verbond gemaakt was.

Zy hoorden ook , dat de Engelfche

Kapitein, of koopman Mode , met het

fcheepje den koopman (groot drie hon-

derd laften en met zes en dertig ftuk-

ken voorzien , zo uit fchryvens van den

6. 0£tober 1681 , van de Heeren uit het

vaderlandt bleek) in 't jaar 1688 daar ge-

weeft, en in het beginvan 't jaar 1689,

( na 't vertrek van de Nederlandfche Ge-
committeerden, den Luitenant Meinderd

de Roi, en den Stuurman, Barend Brou-

wer,) zonder iets tot ons nadeel daar

verricht te hebben , te rug gekeert was

,

met toezegging van weder te komen , ze-

dert welken tyd 'er geen Engelfchen ge-

weeft waren.

Vermits Haak, en Alflein nu zulken

vreeze in deze Saranganiers befpeurden,

en hen met zo veel bekommering hoorden
zeggen,dat zy onder Mangindanao ftonden,

oordeelden zy voor dien tyd beft, niets

van 't regt van den Koning vanCandahaf O
(die op 't eiland Sangir woont) 't zy op $
dat eiland , 't zy op het ryk van Boewif- Vj

fan in den bogt van Boetoewan , op 't da

eiland Mangindanao gelegen, te fpreken, bi

alzo hunne bclaftinge dit niet mede
bragt ; maar van verre alleen eens te zien,

hoe het daar, en op Mangindanao, nu al

geftelt was.

Zy vernamen zeer naauwkeurig , en

door verfcheide bedekte , en egter ze- v\

kere wegen, of hier , op Sarangani, oi

ook eenig goud viel , dog zagen nog 8a

vonden daar van niet den minften fchyn.

Ook bevonden zy , dat men in een ganfeh

jaar ten hoogften niet boven twee of drie

Pikols karet vond, 't geen zeer veel ver-

fcheelde, van 't geen vorige Gecommit-
teerden zo hier af, als ook van 't goud

,

daar vallende , aan de Heer 'thim opge-

geven hadden.

Terwyl zy nog hier waren , bejegende

hen den j^ften derzelver maand, de zoon
van den Koning van Candahar, de Prins

Calimboeta ; die hen wegens zyn va-*

ders regt , als Koning van Boewiflang,
op dit eiland, en den bogt van Boetoe-
wan (dien men tot nog toe geoordeelt

had onder de Spanjaarden te ftaan) dit

navolgende berigt gaf.

Hy zeide, dat het eiland Sarangani,

mitsgaders Haloema , Malita , Kaflie, La-
don , Taroena , Daboe , Ufoe ( daar men v

wil dat een goud-rivier is, die, alleen by fi

zware afwatering , en dan egter maar p

weinig goud geeft) Saloegoe,Makoepe,
en aldus alle die landen van Sarangani

af tot Lajine, in den voornoemden bogt

gelegen, den Koning van Candahar bui-

ten alle tegenfpraak toequamen , en de

inwoonders zyne regte onderdaanen wa-

ren; en dat de Mangindanauwers daar

omtrent wel eenige dorpen , die hen

eigen waren, en die hy niet noemen kon,

fchoon die wel de helft van de bogt van

Boetoewan uitmaakten, dog egter niet

het allerminfte regt op deze gemelde lan-

den had.

Hy zeide ook hier nevens , dat hy

wel wift , dat Sulthan Rahhman voorgaf,

dat dit alles ook zyn land , en de landza-

ten zyne onderdanen waren, en dat hy

als opper-vorft , dog niet anders , dan

by enkele aanmatiging , en wegens 't je-

genwoordig onvermogen van den Ko-
ning zynen vader daar over heerfchte,

't geen hy zo lang zou moeten dul-

den , tot dat hy door een magtiger

hand in zyn regt zou onderfteunt wor-

den.

Om nu dit regt van zynen vader op i
deze landen nader te ftaven , zeide hy , tl

dat zyn groot-vader , Dato Boewifang, J

op Daboe, wel eer zelf in perfoon niet,ï

alleen I
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V1 alleen 't gezag gevoert, maar dat hy ook

|ïr in zeer goede vricndlchap met de vader

; van dezen Sulthan Rahhman ,
Sulthan

. Borphat genaamt , de zoon van Corolat

geweeft zynde
,
gekeft, en dat hy met

j hem niet alleen nooit eenig gefchil hier

over gehad heeft , maar dat de een en

j
de ander vorft hunne magt by een ge-

voegt, al die bogts-volkeren overwon-

! nen , en te zamen zo verdeelt hebben, dat

. ieder van hun de helft deugdelyk bezitten

zou, gclvk ook zederd, gedurende het

..leven van beide deze vorften, altyd ge-

'fchiet is, en dat deze jegenwoordige Sul-

\
than de eerfte was , die maar eenigen

tyd herwaards , by 't onvermogen van

,den Koning van Candahar , waar af hy

kennis gekregen' had , na inbreuk daar

jiop had beginnen te maken.

Ja, 't geen nog verder ging, en zelf

nog by 't leven van dezen vorft gefchied

tien derhalven eeft iegelyk zeer wel be-

kend was , dat de broeder van zynen va-

jider, den Prins Simpinië, nog niet lang

geleden op Daboe geregeert , en na des

zelfs dood , de Princes Balana , zyn va-

\ i iders zufter , de regeering dezer landen

aanvaard , en de zelve nog in zyn vaders

t

jbaam (wat ook de Sulthan van Mangin-

; danao van zyn regt zwetzen mogt) in

handen had.

Dit alles , zo ordentelyk by hen ge-

I [hoort , hoewel met geen bezegelde brie-

irai bewezen , dagten zy op zyn tyd , en

w goede gelegenheid , nog wel eens

:ot hun voordeel te doen dienen, wan-
peer 'er te Mangindanao eens af mogt

- i gefproken werden ; te meer alzo deze

> Koning van Candahar , volgens 't ver-
' jdrag, met al de Celébifche onvermogen-

lle Koningen, onderzaten van Ternate,

'n 't jaar 1677 gemaakt, niet alleen een

|i>nderdaan der E. Maatfchappy voor zo

l/erre geworden is, maar om dat hyzedert

riet jaar 1677, al die bogt-volkeren , en
! ' |,>arangani mede aan de E. Maatfchappy,

lis zynen over-heer, afgeftaan heeft.

Zy onderzogten, terwyl zy nog hier

, ivaren, wat handel de E. Maatfchappy

*;tier jaarlyx zou konnen hebben, indien

i,y daar toe mogt overflaan van hier te

f
,;omen handelen, en bevonden, dat, zo

' \va-Ie Mangindanauwers het niet en beletten,
ieti;,,y hier jaarlyx wel vyftig Pikolwafch,

egen drie ftuks Guinees lywaat 't Pikol

,

'.: ,:n omtrent drie Pikol karet, of fchild-

;>adshoorn , ten uiterften gerekent , tegen

jen ftuks Guinees lywaat het Pikol, zou-

» len bekomen, en dat dierhalven de win-
den, die daar op al vallen mogten, de

|

)nkoften van dezen togt niet Zouden

, liconnen goedmaken •, ten ware dat ee-

/. |;iig ftof goud , dat zy zekerlyk bevon-

fien hebben , daar in de rivier ( hoewel

n
van weinig belang) te vallen, door den
tyd daar in zo veelgrooter meenigtemogt
komen aan te groeijen en af te rh-oomen*
dat het de pyne waard zou Zyn,daar eenigen
handel te veftigen 5 in hoedartigen Peval
de E. Maatfchappy dit regt, daar zy zich
nu zo Veel niet aangelegen laat, den Sul-
than zeer wel zou weten te doen erken-

en hem door hare wapenen ver-nen

leeren , een anders landen , en veel min
de hare, na zich te nemen, en te roo-
ven.

Na dat zy dan nog op dien zelven dag, den Komen
ziften November op den avont van Saran- vanSa

:

gani naar Mangindanao vertrok ken waren, o^Man-
quamen zy den derden December inde baey gindanao;

van Bolak , en zo verder voor de rivier Pay-
goewan ten anker, alwaar zy hoorden,
dat des Sulthans oudfte dogter den 2zfteu

November overleden, en dat de zelve met
den Koning van Boajang , een vorft wat
Weftelyker gelegen, en met welken hy
te voren altyd geoorlogd had s getrouwt
geweeft was.

In de tyd van den landvoogd Thint^

had deze Sulthan deBoajangers al zo veel

moeite aangedaan , dat de Prins Sjamfia-
lam, de wettige, dog van hem toen ver-

ftooten Koning der Boajangers , diert

hy nu maar voor een Orangkay , ofDorps-
hoofd agt , in Ternate daar over quam
klagen, en de hulp der E. Maatfchappy, van
dien landvoogd, verzoeken, om hem, zó
't rnogelyk was , in zyn ryk te herftellenj

't geen met het belang der Maatfchappy
aldaar , wegens andere troubelen in Ter-
nate zelf, onder de regering van dien

landvoogd ontftaan , toen zo niet over een
quam ; 't welk dezen vorft dan nog ftou-

ter in zyne vuile aanmatiging daar , en op
de verdere landen in den bogt van Boe-
toewan, heeft doen voortgaan.

Na dat zy de gemelde rivier vyf mylen Noeling^

opgefchept waren
,

quamen zy by het de hof-

groot dorp Noeling , daar hy nu zyn P'aats nu-

hof houd , 't geen hy bevorens in de
Hoofd-Negry , Kattitoewan , die vyf
mylen hooger de rivier op legt

,
plagt te

doen.

De zoon van des Sulthans broeder (die

zich nu de Generaal Moelano noemen
laat ) de Prins Rahhman Ibn Thumra
genaamt

,
geheel op zyn Spaanfch uit- 0nie

gedoft
,

quam hen met veel ftoet, en gevol-

ftatie, ten teeken van des vorften agting magtig-

voor de E. Maatfchappy , en voor haare ^"
e
}l

l"

gevoïmagtigden, inhaalen. ingëhaalfc

Voor den vorft zelf verfchynende, dien

zy met een matige lyfwagt van goed

fchiet-geweer voorzien , omringt von-

den, wierden zy van hem zeer vriende-

lyk ontfangen.

Zy leiden ten eerften de reden van

hunne komft open , en zeiden , ver-

fcheide
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fcheide foorten van lywaten mede gebragt

te hebben, om die tegen goud, wafch,

fchildpads-horen, katsjang
,
(een foort van

boontjes) ryft, en wat dies meer 'er we-

zen mogt, dat hun gading was, te ver-

ruilen.

Hy zeide, dat hem dat zeer aangenaam,

en hy ook zeer genegen was , om de

vriendfehap met den landvoogd der Mo-
luccos te onderhouden ; maar dat hy van

elks maar zeer weinig had.

Hy voegde daar by , dat dit alles wel

tot hun dienft was ; maar eifchte vyf en

twintig ryxdaalders voor een Pikol wafch,

betuigende, dat hy 'er in Manilha dertig

voor krygen kon; dog dat hem veel meer

als dat aan de vriendfehap der E. Maat-

fchappy gelegen, en dat dit ook de eeni-

ge reden was, waarom hy hun dit zo veel

beter knop geven wilde.

Even zo onbefcheiden eifch deden zy

voor hunne ryft, die de landvoogd onge-

lyk beter koop van Manado krygen kon

,

en naar welke zy dierhalven al zo weinig,

als naar hunne koe-bcelten bieden doriten,

voor ieder van welke zy zeiden, dat de

Engelfchen (die 'er nogtans zedert't jaar

1680 niet geweeft waren) vyf en twintig

of dertig ryxdaalders betaalt hadden; maar

voor een Pikol wafch boden zy hem
twintig, en voor een ryxdaalder zwaarte

aan ftof-goud, twaalf ryxdaalders ; waar

na hy (die toch geen handel met haar

Zogt) niet eens hooren wilde.

Zy verzogten hem ook , 't geen wel

de voornaam fte reden van hunnen togt

was, daar een Logie te mogen bouwen,
over welk verzoek zynHoogheit, en alle

zyne Grooten zeer verzet ftonden, zeg-

gende de Moelano (hoewel toen met den

Sulthan,zynen broeder, in het belle ver-

ftand niet ) niet in ftaat te zyn , om daar

op zo fchielyk te konnen antwoorden.

Den Sul- De Sulthan verzogt, dat zy onder-

than ver- tuflehen met hun fchip , dat buiten nog
lag, de rivier maar op, en voor de Ne-
gry komen wilden, dat hy ondertufTchen

over de middelen, om hun nader genoe-

gen zo in den handel, als in het verdere,

te geven, met zyn Grooten zich nader

beraden zou.

Dit zeide hy, in hope, dat ondertuf-

fchen de kiel en beneden-huid van hun
fchip mogt opgegeten, en zy dus mogten
genoodzaakt worden, alles, 't geen zy
mede gebragt hadden, daar te laten op
Zulk een wyze, als hy 't begeerde ; dog
dit ontfehoot hem t'eenemaal , alzo zy
hem zeiden dit tegen hunnen laft, en de
moeite niet waerd te zyn, vermits zy laft

hadden, in 't korte te vertrekken , en
weder naar Ternate te keeren.

Zy kenden die rivier beter, als hydagt, en

fneden hem daarom die pas op deze wyze af.

zoekt de
onze te

vergeefs

hooger
op in de
rivier te

komen.

Terwyl zy hier waren, wert hun by Nie
verfcheiden nieuw-ingekomene berigtcii hen

verzekert, dat de Mangindanauv. eis jaar-
van

lyx niet alleen naar Manilha, maar ook ^
vceltyds naar Macaffar, Batavia, Malac- dan

ca, Siam, en zelf ook naar Madrafpatam WCI

(de hoofd-plaats der Engelfchen in In-

dien, op de Kuft Choromandel gelegen)

voeren.

Zy hoorden ook van een Ternataanfche En

Chinees , hoe grooten fchade de Engel-
f

gelfchen , by hun laatfte aanwezen al- hu

daar
,

geleden , en hoe zy wel fterk

by den Moelano aangehouden , en hem
in 't eerft ook (door de groote fomme,
die zy jaarlyx boden te geven ) al eenig-

zins bewogen hadden , om in den bogt
van Boelak een vefting te mogen bou-
wen; maar dat hen dat eindelyk plotze-

lyk, alleen om die reden, afgeflagen was,

om dat zy het zelve den Hollanderen

geweigerd hadden , en die daar uit reden

van misnoegen, zo zy het hen mede niet

toeftonden , zouden konnen opvatten,

beide welke zaken zy dus veel liever ont-

wyken wilden , alzo zy niet genegen wa-
ren, moeite met de zelve te hebben, of
ook niet , om vaftigheden aan iemand
toe te ftaan. Viel hier nu voor de
Engelfchen zulken foberen winft , en
zogten zy daar egter een vaftigheit te

bouwen, zo kon dit nergens anders op
zien, dan op de fpecery- handel, alzo die

de koften rykelyk goed maken kon.

Dat Kapitein Swan daar om zyn goud,
en barze taal tegen de Grooten, doodge- I

flagen was, wierd hen van veelen bevef- §"

tigt.

De Prins Boehgos^ des Sulthans zoon, teii

deed hen op den iyden van de zelve s*

maand , op welken dag zy hem bezogten,
c

verfcheidene onnoozele vragen ; dog als

zy hem van den handel aanfpraken , zo

quam het alles daar op uit, dat zy dan

drie of vier maanden daar dienden te bly-

ven, en met hun fchip voor de Negry te

komen , in welk geval hy hun goude ber-

gen beloofde.

Zy zagen hier ook by niemand eenig Er.

goud van belang , dan alleen by den Sul- •>«

than, en zynen broeder, of der zeiver ^
bloed- vrienden, die daar af redelyk wel

,

dog egter maar voor eenige lyf-fieraa-

den van krnTen , fabels , en andere ge-

veften van geweer, en wat dies meer is,

voorzien waren,behalven dat hare vrouwen
en dogters zig daar van mede zeer wel be-

deeld vonden.

Men zeide hen ook , dat alle de

koopmanfehappen, daar jaarlyx te beko-

men, ten uiterlten maar vier honderd, en

gemeenelyk maar twee honderd en ook
wel maar acht en vyftig Pikol wafch

haaien konden , en dat die daar zelfs

:
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nog niet vielen , maar van Sarangani

meeft , en ten deelen ook uit den bogt

van Boetoewan , en van Boajang, moe-

iten gebragt werden; welke dan nog tot

den naaften prys vyftien of zeftien ryx-

daalders het Pikol beloopen zouden , wel-

kers allergroottte winft de onkoften van

zulk een reize niet zou konnen goed maken.

By een nader gehoor, dat hen den Sul-

than verleende, wierden zy , nog veel

ftatclykcr dan te voren , door den Vorft

,

en zyn broeder , den Moelano , of Ryx-
beftierder , zelf aan ftrand ingehaalt , en

jzeer minnelyk ten hove geleid.

rerj Hun eerlte gefprek bragten zy weer op
m het maken van een Logie aldaar, alzoo

hen anders niet wel mogelyk was , daar

te komen handelen ; maar de Sulthan
,

die niets minder dan dat zogt, en ook de

Moelano , draaiden dit aanitonds op een

ander gefprek , toonende beide niet gene-

gen te zyn dit aan iemand toe te ltaan,

ichoon hen de Engelfchen ("t geen zy

herhaalden) jaarlyx vier duizend ryxdaal-

ders hier voor belooft , het welke zy ook

,

(na hun voorgeven) nergens anders om
hen afgeflagen hadden, dan alleen om die

van de N ederlandfche Maatfchappy geene

de minfte reden van misnoegen te geven

,

aan welke zy dat bevorens ook al mede
igeweigert hadden , om in het toekomen-

jde het zo veel te beter ook andere te kon-

inenafflaanj gelyk zy zeiden nu al ver-

ifcheide maaien ook aan de Spanjaarden

,

;die 'er een op Sarangani verzogt hadden
te bouwen, gedaan te hebben.

Dit noodzaakte hen , om hier ?.f niet

meer te fpreken > weshalven zywederiets
Van 't goud, 't geen daar vallen mogt,
oegonnen te opperen , dog bevonden , dat

pok daar in voor hen niets te doen, nog te

lopen was.

Eindelyk begonnen zy met den Sulthan,

ïj.iog van een erger Hoofdihik, daar hy
laog al meer tand-pyn van kreeg, te fpre-

leiken, en hem het regt van den Koning
KWvan Candahar op het eiland Sarangani,

1 pn op al die voornoemde plaatfen, in den
nogt van Boetoewan, onder de naam van
:iet koninkryk van BoelifTang, gelegen,

fn zyn volle kragt en luifter wel voor te

' [lellen ; dog die Vorft loochende daar iets

|!if te weten , en alle de Grooten , en veel

nindere, daar tegenwoordig, hielpen hem
dat zeer ftout , en onbefchaamt ftaven

,

zo dat zy, om in geen verdere verweide-
fing met hen te geraken , voor dien tyd

beft keurden , daar af te ftappen , en dit

':ot een beter tyd , en 't bekomen van uit-

irukkclyken laft om daar over te hande-
len , uit te ftellen.

Zy verzogten dan alleen , een togtje

naar den bogt van Boetoewan te mogen
ioen ; maar dit ftondt den Vorft alzo wei-

I. Deel.

nig , als 't Verzoek om een Logie te naar dé

bouwen aan, alzo hy vaft ftelde, dat dit bocht vari

geenfins tot zyn , en mooglyk tot hun Boetoe~

voordeel dienen zou ; weshalven hy en de doen

,

Grooten, die daar over als verbaaft fton- medeaf-

den, vlak uit zeiden, dat ze hen hierop, è^E,™'

fchoon zy dat nog al eens verzogten , niet

anders konden antwoorden, dan dat zy
daar toe gten verlof konden j nog zouden
verleenen.

Zy fpraken egter den Moelano rtog eens

in het byzonder aan , die nu alleen by hen
zynde, wel zeer hoog opgaf van nader

met den Sulthan, zynen broeder over 't

maken van een Logie, en 't middel van

een vaften handel te willen , en te zullen

fpreken; dog zy merkten, dat alles, wat
hy van zyne hooge agtingvoor de Neder-
landers, en van de grootheid van zyn
oorlogs-daden en trouw voor hun fprak ,

enkelyk maar gericht was , om zo lang

zy hier waren , in hunne goede gunft te

ftaan, of eenig fraai gefchenk byzonder

van hen, was 't niet door hunne milda-

digheid , ten minfte op zyne beleefde en

fyne bedelary , te bekomen.
Om nu te toonen,dat dit aan hem niet vieyery

fcheelde, zo zeide hy hen klaar uit, dat van den

hy 'er niets teeen had , en het zeer goed Moelano
,Jj o .„' .

ö
. tegen de

keurde, maar zy wiften ook zeer wel, onie<

dat het vermogen van zyn Excellentie,

gedurende de verwydering tuflehen hem
en zyn broeder, zeer kleen, en dat het

derhalven maar ydel zwetzen en ook
ganfeh zyne meening niet was.

Hy deed hen de eer ook , om hen nog
al meer te vleyen , van hen zelf by zich

ten eeten te noodigen; dog zy floegen

dit met beleefdheid af, beklagende zig aan

hen wegens den flegten Tabak dien men
hen verkogt , en wegens de geringe ho-

pe die men hen gegeven had , van daar

oit weder te komen handelen , alzo zy

alles op te hoogen prys hielden.

Voor hun vertrek kregen zy nog ge-

legenheid , om van een Chinees zyn zoon

ter iluik zeven Pikol wafch tegen achtien

ryxdaalders ( in weerwil van des Sulthans

verbod aan hem zelf gedaan ) en daags 'er

aan nog vyf Pikol , tegen dien zelven

prys , van den Moelano zelf te bekomen,
en die behendig aan boordt te krygen.

Ook bevonden zy, dat daar zeer wei-

nig kleeden met winft te vertieren waren

,

vermits zy die zelf, ter plaats daar zy

vielen, zo veel, en tot zo goeden koop
gingen halen , dat het de moeite al mede
niet waardig was,die daar naar toe te voeren.

De voorname magt van dezen keizer p es jjej.

nu hadden zyby een zeer naaukeurige na- aersmagt

vorfching van alles by verfcheide beken- hier.

den aldaar, bevonden hier in te beftaan,

dat de landftreken van Sjambongo , en

Baflïloa, ruim honderd bemande Cora

E Cora 's

•
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Cora 's van oorlog uitleveren , en dat de

Sulthan buiten dien nog wel acht of tien

duizend man van zyne Mangindanauwers

te veld brengen, en vyf honderd Cora

Cora 's van die zelve Natie ook ter zee

uitruilen kan > hoewel zy zeiden , niet de

minfte omftandigheden , die daar na ge-

leken, gezien te hebben, en dierhalven

ook dat niet anders, dan voor een fnor-

kery, waarfchynelyk uit zy'n eigen mond,

om andere te meer af te fchrikken geko-

men , te konnen opnemen : Want behal-

ven dat dit een arm Vorft in zich zelven

is, zo is hy, ook zo al aangemerkt, nog
niets zonder de bei g-volkeren, die gedu-

rig met hem oorlogen, en de volkeren

uit de bogt van Boetoewan , die hem 't

meeitc , dat men by hem vind , toebrengen.

Chinezen Zy zagen hier veel Chinezen , die, of
hier. door 't houden by de Mangindanauwfche

vrouwen, en 't krygen van kinderen by
de zelve, of door 't opeeten van hunne
vaartuigen, van de worm in derievier,

of wel door beide die zaaken te gelyk

,

zig genoodzaakt gevonden hadden , daar

te moeten blyvenj te meer, alzo deze

Vorft niet anders zoekt, dan de vreem-
delingen, zonder onderfcheid, eerft uit

te mergelen, en de zelve, als zy naakte

wormen geworden zyn, na zyn hand te

flellen , en in den oorlog tegen zyn vyan-

. den te gebruiken j gelyk hy zelf met
Kapitein Sivan^en de verdere Engelfchen,

in 't jaar 1687, daar aan land door Dam-
pier en hunne Malikers gelaten , ook zo
gehandelt heeft.

Vertrek Zy verzogten dan zeer vriendelyk hun
der onzen affcheid in 't einde van December van
vanhier, den Sulthan, endeGrooten, die hen dit

met veel betuiging van hun genegenheid,

en met toezegging van in 't korte een

vaartuig naar Ternate, en een naar Bata-

via met fchryvens van zyn Hoogheid
aan den landvoogd der Moluccos , en

aan den oppcr-landvoogd van Indien, te

zullen zenden , toeftonden > waar op zv
ook ten eerften naar Sarangani , daar zy
den 6. Januari in 't jaar 169 f aanquamen,
wederkeerden, bevorderende met zo veel

fpoed , als hen mogelyk was , hunne weder-
reize naar Ternate , waar toe zy regt toe

regt aan , nog wel een groote maand van
nooden hadden.

Zo het my toefchynt , is 'er na dien

tyd over dit ftuk door den landvoogd der

Moluccos , naar Batavia en door den
opper-landvoogd van Indien naar het

'vaderlandt gefchreven , en dit ter verga-

dering der Heeren Zeventienen in 't jaar

1698, van zo veel gewigt geweeft , dat

zy by hun fchryvens van den 2zftenÓólo-

ber des zelven jaars aan hunne Edelheden
tot Batavia geordonneert , en aangefchre- I

ven hebben,om een uitdrukkelyken tocht !

|
naar 't eiland Mangindanao, en deverdc-

j
re eilanden daar omtrent wegens eenige

! zaaken van groot gewigt , die daar te

verrigten waren, te doen 5 En wel het

meeft, zoo ik geloove, daar op ziende,

om eenige Europeërs, die zig daar zog-

ten vaft te maken , 't zy door een ver-

bond met dien Sulthan , 't zy wel op
eenige andere wyze , daar van daan te

houden.

Op dit fchryvens nu der Heeren Ze- Tc

ventienen hebben hunne Hooe Edelhc-der

den tot Batavia den

jaar 1700.

ió. Februari, in 't

Paulus degoedgevonden

dei

17'

Brievings , Kapitein, en hoofd der Mili- ge<

tie in Ternate, als zee-voogd en hoofd, 00,

tot uitvoering van deze aanzicnelykc °^'

Commiffie, aan te ftellen. Waarop ookteii

de zelve met genoegzaame magt opBri

den ij-. Juny des zelven jaars door den

landvoogd , den Heer Roofelaar , en den

raad aldaar, derwaart gezonden is.

Wat by daar eigentlyk verrigt heeft,

is my noit regt gebleken ; dan dit wel dat hy
in 't begin van January in 't jaar 1701

,

ziek zynde, wederom in Ternate geko-

men, en op den derden dag 'er na (waar-

fchynelyk op Mangindanao vergeven)

den derden der zelven maand overle-

den is, hoewel andere zyn dood op den
zelden ftellen. Dit doet my giften, dat

hy wel mogelyk , ziende met zagtheid

met dit volk niet te regt te raken , met
hardheid, en geweld getragt zal hebben

daar een fterkte, in weerwil van dezen

Vorft , te maken , en hem dus , 't zy

volgens zyn geheimen laft, 't zy buiten

de zelve, een bril op de neus te zetten,

die hem vry wat klemmen zoude ; het

welk de Vorft mogelyk tydig ontdekt,

behendig belet, en te gelyk egter, vol-

gens hunne handige wyze in dit ftuk,

ook bezorgt zal hebben , dat Kapitein

de Brievings zulk een papje in 't ligchaam
w

"

gekregen heeft, waar op hy geruft zynfch<

kon, dat hy daar nooit wederkomen, en yer'

zig een ander ook aan hem fpiegelen zou, 1Si

om voortaan met hun wat omzigtiger te

leven, en geen dingen te ondernemen,

die hun de bekommering wegens hun

land, of ook eenig ander ongenoegen,

zouden konnen geven.

Zeker Vaandrig heeft my. berigt , dat

die togt byzonder gezien zou hebben,

om den Sulthan tegen eenig Vorft, op

een naburig eilandje woonende, te hel-

pen j dog dat hy met den zelven al voor

zyn kom ft op Mangindanao zou bevre-

digt geweeft zyn, daar by voegende, dat

Kapitein de Brievings daar grooten over-

vloed van Porcelyn, beter koop dan op

Batavia, ook vier Chinefche Jonken (een

bewys dat daar toen grooter handel , dan

tevoren, was) en Veel goud gevonden,
en

•
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en dat hy dien togt met een fchip, en een wezen (alzo die gene , die 'er laft toe

galjoot, ondernomen, dog van veertig

loldaten, en vyftig matroozen , maar ze-

ven gezonde mannen te rug gebragt had.

Wat naburig Konink dit nu zyn zou

,

waar mede hy overhoop gelegen zou heb-

ben, kan ik niet bedenken, ten ware dat

het de Koning van Candahar, of Boe-

wiflang , wegens zyn regt op 't eiland

Sarangani,en op het ryk van BoewifTang,

in den bogt van Boetoewan, mogt ge-

weefl zyn ; maar dan heeft het meerfchyn

dat deze tocht om dien Vörft tegen den

Sulthan, in dit zyn regt te handhaven,

zou aangelegt, en dat 'er dan ook geen

vrede buiten kennis der E. Maatfchappy

,

nog voor de komft van dit hoofd kon,

nog zou gemaakt zyn.

i Ik meen ook op zekeren tyd verftaan

: te hebben , dat een deel van zyne laft be-

helfde , om de eilanden van Meangis, niet

verre van Mangindanao , en tuflehen het

zelve, en de Talautfche eilanden, dog

wat nader aan Mangindanao gelegen , te

gaan opzoeken , die wat nader te befchou-

wen , en voor al eens na te vorfchen j of

daar ook nagelen , of andere fpeceryen

vielen , als mede of eenige Europeërs (ge-

• lyk het gerugt liep) zich zelven daar

zogten vaft te maken , en dus meer aan-

leiding tot het fluiken der fpeceryen van

de afgelegene eilanden te geven.

Het waarfchynelykftevan dit alles komt
't eerfte voor dat demy nog 't eerlte voor , te weten,

, Brievings getragt heeft op Mangindanao
. een vefting te bouwen, hoewel hy (in-

. dien ik zeker vriend , . die dit zeer wel
meende te weten

,
geloven mag ) by zyne

wederkom ft het grootfte genoegen aan

. den landvoogd en raad hier mede niet

gegeven, en buiten eenige laft dit zou
gedaan hebben , om welke reden hy ook

' oordeelde, dat hy ter goeder uure geftor-

• ven was , alzo hem dit , in de plaats van

hooger bevordering , nog veel moeite,

\ zou gegeven hebben : te meer , alzo de

üi ervarenheid aan veel getrouwe en wel
meenende dienaars der E. Maatfchappy
tot hunne fmerte geleert heeft , hoe ge-

vaarlyk het is een hagchelyke zaak , zelf

met laft daar toe , te ondernemen : want
indien het gelukt , zo is het maar pas

wel -, maarzo het mislukt, zo heeft de
eerlykfte en verftandigfte man veeltyds

moeite gehad, om zig door de dubbel-
i zinnigheden van zyn laft heen te redden,

! en zig 'er vry af te pleiten , vermits men
1 het dan wel zo gezegt , maar altyd an-

ders, als hy 't begreep, verftaan heeft.

En dit zyn wel dubbele , maar zeer quade
ftrengen om den arm van de vermogen-
den, die gemeenlyk dienen, om den min-
deren te verworgen, hoe eerlyk, voór-

' zichtig, en neerftig hy ook zou mogen

gaven , noit fchult 'er af hebben ) ten

ware dan dat hy j een man van middelen

zynde , gelegenheit hier door had , om
anderen die 't hem doen j te konnen ver-

duuren, of, door 't verftandig gebrui-

ken , en plaatzen van zyne penningen,

middel wift te vinden, om daar fpoedig

door heen te flaan j want geld is de ziel

van de wereld , en de eerfte beweger van
veel raderen , zo wel in 't Ooften , als in

het Weften.

Ik heb bevorens al gezegt, dat het de Waaront

gewoonte der Ternataanfche landvoog- Mangin-

den in voorgaande tyden niet was Man-
^ ,

a°m

gindanao , of wel , de landen daar op , en tyden vari

daar omtrent, hun toekomende, te gaan hier niet

bezoeken , en dit gefchiedde om geen re- beoogt is.

denen van nayver aan de Caftilianen te

geven j hoewel zy op de landen, aan de
Weft-zyde van den bocht van Boetoe-
wan, en in 't ryk van Boewiflang gele-

gen , als zynde Erflanden van den Koning
van Candahar, Volkomen recht hebben,
't geen zelf zo verre gaat, dat, vermits

die Vorft deze landenaan de E. Maatfchap-

py, overgelaten , en zich maar als een
Leen-heer van haar zedert gedragen heeft,

daar geen Koning, dan door de E. Maat-
fchappy , mag aangeftelt , of beveiligt

worden.
Dit Mangindanao dan alleen mag door De

den landvoogd der Moluccos zelf in per- land"

zoon om die reden , en om 't uitdrukke- j°
r
°|j i

lyk verbod van hunne Hoog Edelheden iuceos

"

in 't jaar 1677 den 28. December aan mag hier

den zelven , niet bezogt Werden. Dat niet ko"

egter geenzins belet, dit haar voor-
men °'

noemd regt op de gemelde landen tegen

de Koningen van Simoay
,

( een dorp aan

de Ooft-zyde van de bogt van Boetoe-
wan) die zich anders Sulthans van geheel

Mangindanao laten noemen , in alle ma-
nieren ftaande te houden , 't geen jaarlyx

getoont word , en gebruikelyk is , met aan

de Ternataanfche borgers, en vry-lieden,en
aan deze en gene eilanders zonder onder- vry_ijc.

fcheid verlof te geven, om derwaards ten denweL
handel te vaaren : dog volgens laft hunner
Edelheden in 't jaar 1668 , den 1 1 .Janua-

ri mogten geen barken van Mangindanao
naar Amboina varen , wenfehende het

meeft dat geen andere volken öok op deze

eilanden voeren alzo het dog hun allen

maar om de nagelen zelf, of wel om 'c

fluiken der zelve , te doen was.

En aangezien de MangindanaüWers dog
groote bedriegers , en doortrapte gaauw-
dieven zyn, die in hunnen handel niet

opregt zyn , vermits zy hun wafch,

ryft, enz. gemeenelyk zeer vervalfchenj

behalven dat van daar nu en dan ook al

eenige liftige en quaadaardige Moor-
fche Paapen , die veel quaad , onder den

E % naam
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Ën de
reden
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waarom
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5«
naam van de Godsdienft voor te liaan,

weten te berokkenen, in Ternate over-

komen , zo meene ik, dat, als deze en

nog een andere reden van Hiaat ,
( om 'er

vreemde van daan te houden) hen niet

meer noodzaakte hier nog werk af te ma-

ken , de E. Maatichappy veel gelukkiger

zou wezen, met hen geheel en al ar" te

fnyden , 't geen nu egter voor haar nog

niet wel te doen is.

. Ook plagt de Sulthan in vorige jaa-

ren , en ten tyde van de Heer landvoogd,

Padbrugge , wegens reitant vaneenige aan

hem geleverde goederen nog f 2.04--3--0

fchuldig te wezen , voor welke hy

zich verpligt hadt tien en een half

lallen rylt te leveren , die hy wel by

Hukken, en brokken voldaan heeft j maar

behalven welke hy nog zellien of twintig

lallen ryfl fchuldig gebleven was, tegen

vier yiere Hukken, zynde twaalf ponders,

die daar van den Kaap-vogel gebleven

waren , by welke men ook zekere hon-

derd ryxdaalders , door den Moelano
genoten , wel voegen mag , die egter al

mede van tyd tot tyd door hen vereffent

zullen zyn.

Wanneer de Koning van Ternate in

't jaar 1680, met hulp der E. Maatfchap-

py het eiland Sjauw (dat omtrent acht en

twintig mylen van de kuil van Celebes

om de Noord legt) aantallen zoude, en

het ook veroverde, zo getuigde deKafti-

liaanfche Kapitein , Andries Serraan^ ne-

vens verfcheide Priellers , dat de Sulthan

van Mangindanao met allen emft belooft

had , hen by te zullen fpringen } daar hy
nogtans het zelve even kragtig ook aan

de E. Maatichappy belooft had 5 waar-
fchynelyk met dat voornemen , om altyd

de llerkflen te helpen j waar aan men
nogtans hunnen geveinfden , en bedriege-

lyken aart zeer klaar befpeurt.

Hier mede dan van Mangindanao af-

flappende , zal ik alleen nog met een

woord hier byvoegen (als tot deze floffe

behoorende) dat de naamen der handel-

plaatzen in den bogt van Boetoewan , en
onder den Koning van Candahar flaande,

deze zyn: Coelamang, Daboe, I-Jong,
Maleyo, Catil, enLeheyne; en dat de
meefte handel-waaren dezer bogt-vol ke-
ren in wafch , honig, onzuivere ryfl:,

kadjang, of boontjes, Miljo (ofTurkze
Tarw, anders Djagon genaamt) en Zwa-
vel beftaan , hoewel men wil , dat op
I-Jong ook eenig flof-goud valt.

Wanneer men van Mangindanao nu
naar het Zuiden afzakt komt men by

R

trent veertien of vyftien mylen van Man-
gindanao, of van de Well-hoek van de
bogt van Boetoewan , alzo 't fchaars op
zes graden legt, en twee en tachtig en
een half mylen van Ternate.

Dit eiland ( van 't welk de Heer Gil-

lis Seifi in zyne Memorie van de Mo-
luccos al iet aanhaalt, als goed, om 'er

in vriendfchap mede te leven) is vanouds
de eigentlyke Zetel , en Hof-plaats van
den Koning van Boewiflang geweeft, die

nu te gelyk ook Koning van Candahar is,

en zig nu op 't eiland Sangir houd.

Hier op hebben de Spanjaarden al me-
nigmaal hunne gedagten laten gaan , om 'er

zig vall te zetten, temeer, dewyl het

van goed drink-water en goede vcrver-

fching voorzien is, hoewel zy 'er nu al

over lang van hebben afgezien.

Het is anders in zig zelven klein en Wat

niet veel, dan dat 'er wel meert wafch, «''•

en weinig karet (gelyk wy bevorens reeds

gezien hebben) dog ook eenig goud in

de rivier, zo men zegt, valt, 't geen
van zommigen zodanig begroot word,
dat deze Koning hier van daan jaarlyx

al een fraaie klomp ( 't zy van dit al-

leen, of ook wel te zamen, van 't geen
tot I-Jong, in den bogt van Boetoewan
valt) voor zyn deel krygt ; ten welken
einde hy jaarlyx daar den Prins zyn zoon,

ofwel iemand anders uit zyn naam, (al-

zo daar nu niemand van zynen 't wegen
verblyf houd ) naar toe plag te zenden ;

toen hy daar nog wat te zeggen had,

daar en dit eilandt, en de voornoemde
bogt nu van den Sulthan van Manginda-
nao die hem te magtig en 'er te na by is,

daar hy 'er zo verre vanaf, en te klein van

vermogen is om zyn regt te handhaven,

nu volflagen met geweld gehouden

wort.

Indien ik hier van oit een Kaart, of

teekening gezien had, ik zou ze hier tuf-

fchen invoegen ; dog my is 'er noit een

voorgekomen.

Het ganfch eiland kan omtrent zeven Mach

honderd gewapende mannen opbrengen,"",

en ik gis , dat 'er omtrent tuflchen de

twee en drie duizend zielen in 't geheel

op zyn.

Tuflchen dit eiland , en het eiland San-
Ver(j

gir (anders gemeenelyk Sangi genaamd) ej|am

leggen verfcheide eilandjens, en klippen; kens!

dog nog twee andere , mede den naam °? ie

van Sarangani voerende, leggen vlak voor
ftaanl

dit eiland.

Hoe lang dit, en die twee andere eilan-

den onder den Koning van Candahar gC'

het eerfte Zuidelyk eiland, Sarangani, of i weeft, en by wat geval, of op wat tyd

anders gemeenlyk ook wel Carongan ge- zy onder de Ternataanfche kroon geraakt

naamt , van 't welke wy dan zo al Zui-
|
zyn , blykt by geen gefchriften j ook

delyk op naar Ternate zullen voortgaan. I heb ik dit uit geen inlander konnen te

Het legt vlak in 't Zuid-Ooften om- weten komen,
1 De
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die

leg-

van

bare

zyn

Karkarottang

,

deze,

Kar-

De naafte eilanden, daar men, van Sa-

rangani afgaande by komt, zyn de Ta-

hutiche eilanden. Zy leggen omtrent in

't Noord-Ooften, en by na op vyf graa-

den, te weten, de Zuidelykfte , zoo dat

die omtrent zeven en twintig mylen van

Mangindanao , twaalf en een half van

Sarangani (dog wat Ooftelyker als het

zelve) en, na giffing zeventig mylen van

Ternate, en van de Noord-hoek van het

eiland Sangir omtrent achtien mylen,

leggen ; hoewel men 'er wel ze over

fchept, eer men aan 't Zuidelykfte, of 't

eiland Kabroewang is.

Zy zyn dertien ( eenige kleine ,

omtrent Lirong , en Karkarottang

gen mede gerekent) in getal , waar

'er maar vier bewoont , zeven met
naamen bekent , dog negen onbewoont
en fes zonder naam nog zyn.

De met naamen bekende

NoefTa, Karotta,

kalang, Lirong, en Kabroewang
Wy vertoonen 'er de Kaart van E. E

gemerkt.

Het Noordelykfte dezer eilanden is een

klein eilandje zonder naam , 't geen om-
trent een en een half quartier myls lang

,

nog geen quart myl op zyn breedfte, en

be-N oorden Karotta omtrent een halve

myl, wat meer als een quart myl van 't

eiland NoefTa, dat wat Ooftelyker, als

Karotta, legt, en dus kort agter deze

beide , op een rif, gelegen is.

Het eilandt Karotta, dat een halve myl
Zuidelyker als dit eilandje legt , vertoont

zig mede rondom op een rif, dat zig in

't Ooften op twee plaatfen wat minder

,

als een quart myl, uitftrekt. Het is op
zyn langfte omtrent een half myl, en in

zyn breedte wat minder , zo dat het om-
trent een halfmyl in zynen omtrek is.

Niet wel een half myl Ooftelyker is

het eiland NoefTa, 't geen ook wel Noe-
noeffa genaamt word. Van zyne Noord-
Weft-zyde be-ZuidenOm tot aan zyn
Ooft-Noord-Ooft hoek, heeft het mede
een klein rifje, en is omtrent een half

myl lang, en een groote halve myl breed,

zynde overal by na gelyk van breedte,

uitgenomen de Weft-hoek, die maar een

quart myl haaien kan ; zo dat men om-
trent vier mylen noodig heeftom het rond

te fcheppen.

Die van de Talautze eilanden zeggen

,

dat zy, by helder weder, van dit. eiland

het licht in de thuincn van Mangindanao
konnen zien , 't geen ik niet wel ge-

looven kan , alzo ik gifle, dat 'er dit Z3

,

of 14, mylen aflegt.

Ook weten zy zeer veel van een Oelar
Komala,of Karbonkel {lang (die zy zeg-

gen , dat een Karbonkel in zyn hoofd
draagt , en altyd een uitmuntent

,

37
groot en zeer kennelyk licht van zig
geeft) te fpreken, die zy voorgeven ai

mede van daar op een naburig eilandje

vooral by nagt, gezien te hebben j dog
waarfchynelyk zal het op eenige toortzen
of vuuren, van deze of gene inlanders in

't bofch uitkomen.

Met een woord moet ik hier egter by-
voegen, dat ik zeker verftandig inlander

in die Ooftelykegeweften, dien ik 't zo
wel als my zelven toevertrouw , heb hoo- R • ;

ren zeggen, dat hy zulken Karbonkel, van
C

ceii

in 't hoofd van zulk een flang gevonden , Karbon-

by een van zyn vrienden in Amboina, kelileeri

toen nog levende, gezien, en klaar on- g^/
11

dervonden heeft, dat deze fteen in een gemn.
donker vertrek een zeer groot licht van
zich gaf. Toen hy 't my zeide, heb ik

groote moeite gedaan , om den zelven

door hem te bekomen
, gelyk hy 'er ook

uitdrukkelyk om uit geweeft is ; maar hy
quam met die flegte tyding wederom

^

dat deze vriend den fteen by zekeren
zwaren brand quyt geraakt , die an-

ders tot myn dienft geweeft , was. Ik
heb dien man naderhand nog een fraaier!

ftuiver geld daar voor laten bieden ; dog
hy bleef by zyn zeggen, dat hy hem niet

had ; hoewel ik ( kennende het bygeloo-
ve van den inlander, die op zulke ftuk-

ken gezet zyn , 'er wonderen af verwag-
ten , en ze altyd nog waardiger dan ons
bod , houden ) het tegendeel geloofde.

Deze fteen zou , na zyn zeggen 4 wel de
groote van een klein hoender-ei èrt een
donkere gedaante, naden zwarten, trek-

kende, toen hy dien zag, gehad hebben
^

het geen hy my verzekerde zeer wel ge-
zien te hebben, daar by voegende, dat

Zy ook ovaal rond was.

Dit eiland NoefTa heeft drie dorpen,
Noenoefa, Lijang, en BacafTa genaamt.
Het eerfte ftaat ten deelen onder den Ko-
ning van Taboekan , een vorft op het ei-

land Sangir , ten deelen onder die van
Taroena , en ten deelen onder den vorft

van Mangenitoe , welke beide daar al

mede haar verblyf hebben.

Het gedeelte van den eerften Koning pjoe veel
kan drie honderd, dat van den tweeden manfehap

zeventig, en dat van den derden dertig ditNoeffa

weerbare mannen opbrengen , en , na
Ultleve"

.„. • j- j
ö ' i,-tsn Kan.

giiling , zo zyn in dit dorp omtrent twaalf

hondert zielen.

Het tweede dorp, dat alleen onder den
Koning van Taboekan ftaat , kan tagtig

weerbare mannen, en ftyf twee honderd

zielen , en het derde , dat onder den Goe-
goegoe,of ryx-beftierder van dezen vorft,

David Pandjalang genaamt,' ftaat , kan

omtrent dertig weerbare mannen ,
f en

honderd zielen, uitleveren 5 zo dat de-

ze drie dorpen omtrent vyf honderd en

tien weerbare mannen ten oorlog op-

E 5 brengen,-



3» BESCHRYVING der

brengen , en in 't geheel omtrent tuflehen

de vyftien of zeftien honderd zielen kon-

nen uitmaken. Ieder van deze vorilen

heeft hier een zee-voogd geftelt, die zy-

ne zaaken waarneemt , over het dorp

Noenoefa plagten al over langen tyd een

Malacca , uit naam van den Koning van

Taboekan , een Canonen , uit naam van

den Koning van Taroena , en een Lo-

mifi uit naam van den Koning van Man-

genitoe, 't opper-bcwind te voeren.

Op Lijang ftond het bevel aan eenen

Tojongan uit naam van den Taboccander,

en op Bacafla , was een Baylang , uit

naam van Davicl Padjalang, zee-voogd.

ï)e in-
Het land van dit eiland

(
gelyk ook den

woon- twee vorige) is laag en vlak, en de in-

ders.en WOonders van 't zelve zyn botte, onwe-
V
eïe

de

en-
tende Heidenfche menfehen ,

die als de

heid hier. woefte beeften zyn.

Daar valt ook by na niets , ja zo veel

niet, dat men 'er behoorlyk af bellaan

kan ; zo dat het 'er flegt is.

Mogelyk My koomt zeer waarfchynelyk voor,

heeft dat dit wel mogelyk een van die eilanden
Dampier •

fce j)ampier de eilanden van Meangis
deze voor * f i j .. i

deeihn- noemt, en daar hy van zegt , dat nagelen

den van vallen ; 't geen niet t'eenemaal onwaar-
Meangis fchynelyk is, hoewei 't getal (zo 'er al

jjj

e

e

n

n
°' zyn) niet zeer groot wezen zal } gelyk

uit het vervolg en 't befchryven dezer

andere eilanden nader blyken zal.

Andere Omtrent een halve myl verder Zuiden
eilande- op van fe Ooft-hoek van 't eiland Noefla,

b™ leggen naar 't Noord-Wellen gellrekt op

een ry , drie kleine eilandekens zonder

naam. Eerfl komt men aan 't grootfte,

dat omtrent een halve myl lang , nog niet

half zo breed, en rondom op een rif ge-

legen is.

Een quart myl verder naar 't Noord-

Weften toe heeft men het kleinfte dat

in 't geheel geen halve myl fcheppens in

't rond, en ook op een rif gelegen is. Het

derde legt half zo ver van dit, is maar

een groot half uur in 't rond , en legt op

een zwaarder rif dan de twee vorige, 't

geen zich in het Zuid-Ooflen wel het

meed vertoont, en van den Noord-Ooft

en Zuid-Weft-hoek egaal wel een quart

myl met een punt in zee ftrekt.

Indien men van dit laatfte eilandje om-
trent een quart myl Ooft opgaat, komt
men by het bewoond eiland Karkarot-

tang. Dit heeft ook een klein rif van zyn

Wefter tot zyn Oofter-hoek , loopende

aan beide die hoeken nog wat meer naar

't Noorden om.

Het vertoont zich vry bergagtig , is

omtrent een quart myl lang , dog niet

boven een quart myl breed , en men kan

het in drie mylen gemakkelyk rond

fcheppen.

Geen een dorp hier op is tot nog toe

eiH

bekend, en aldus ook niet het getal der
ingezetenen.

Een vierde deel van een myl van den 't oL"
Weft-hoek van Karkarottang, heeftmen bewuw]

het onbewoont eiland Noefla (welk woord tl
1"

Noefla in 't Amboincefch ook een eiland

beteekent) 't geen zyne lengte van om-
trent drie quart myls

i
van 't Ooften naar

't Wellen meeft gellrekt zynde , en een
breedte van omtrent een quart myl ruim
heeft , zo dat men het in twee mylen
omfcheppen kan.

Het legt rondom op een klein rif , en
dit is alles, dat ik van deze agt Noorde-
lykfteTalautze eilanden weet te zeggen.

Indien men van dit laatlleN oord- Weft
of vyf mylen verder fchept , zo komt men
by het grootfte der Talautze eilanden,

Karkalang, of ook wel Poeloetang ge-Ku.
naamt. ki

Het legt als een drie-hoek , een ten

Noord-Wellen (die wat verder uitllrekt)

een ten Zuid - Wellen , en een ten

Ooften van den Ooft-hoek by na tot

dien in 't Noord-Wellen , en een groot
deel henen van 't Zuid-Ooften tot dien in

't Zuid- Wellen, heeft men veel geberg-
te, hoewel het zwaarfte (dat al vry hoog
is ) zig in 't Zuid-Ooften vertoont j dog
het verder grootfte gedeelte van dit

eiland , zo in het midden , als wel voor al

van den Noord-Weder tot den Zuid-
Wcller-hoek, is vlak land. Het is op
zyn langfte (te weten van den Noord-
Wcft tot het midden vanden Ooft-Hoek)
omtrent zeven mylen , van daar weer tot

den Zuid-Weft-hoek agt mylen lang, en I

op zyn breedfte (te weten van den Ooft-
hoek vlak naar 't Wellen toe) vier my-
len breed , zo dat het wel in de twintig

mylen fcheppens in 't rond is.

Men heeft op het zelve tien dorpen,
die ten deelen onder den Koning van

Taboekan, en zyne Goegoegoe's, Da-
viel Pandjalang) en Thomas PFdela^ ten

deelen onder den Koning van Tagulanda,
flaan.

DeNaamen der zelve zyn deze : Naun, j

Boendade, Gemy, Bomboe, Bolloedoe,'
Entsje, Ajen, Machatarang , Kiama,en^
Poeloetang.

Onder den Koning van Taboekan ftaan

deze vyfdorpen : Naun , 't geen een Ma- j*

rinho of deurwaarder beftiert , dat der-

tig weerbare mannen uitleveren kan.

Boendade, dat onder den Goegoegoe,
Pipi ftaat, kan negentig gewapende man-
nen geven. Gemy , door den Sengadji

(of hertog) Tronga beftiert , geeft dertig.

Bomboe , dat onder den Orangkaja

,

of 't dorps-hoofd Balanga ftaat, vyftig,

en Bolloedoe , over 't welk Kapitein Ta-

tengken het bevel plag te yoeren , veertig

mannen ten oorlog.
Onder

k
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Onder den Goegocgoe , Thomas Waela

,

ftaan de twee dorpen , Entsje, en Ajen,

waar van het eerfte, door eenen Tatogcl

beiliert, vyftig , en 't ander onder den

Sengadji Memuas ftaande, honderd weer-

bare mannen kan opbrengen.

Onder den Goegoegoe , David Pan-

djaiang, ftaan de twee dorpen, Macha-

tarang enKiama. Het eerite, 't geen de

Kimelaha Rarojong beiliert , kan vyftig

,

en Kiama , dat onder 't gebied van Kapi-

tein Tolinbabiikaat, maar twintig mannen
opbrengen.

De Koning van Tagulanda ( die

op het eiland Pangaiine t'huis behoort,

en daar wy nader van fpreken zullen) heeft

wel maareen, dog het vermogenfte dorp,

Poeloetang , onder zig , dat door den

zee-voogd , Tohomila , in zynen naam

,

beftiert werd , en vyf honderd en tien

weerbare mannen opbrengen kan.

Dus zien wy dat dit eiland Karkalang
Wenen negen honderd en zeventig weerbare man-
:).™}" p nen uitlevert

,
gelyk het boven dien nog

ilait. wel twee duizend zielen uitmaken kan ;

die ( weinige uitgezonden ) Heidenen

zyn.

Waar nu deze dorpen zo op dit eiland,

als op d'andere gelegen zyn, kan ik in de
:; -

! Kaart , die ik hier nevens ftelle , niet

wel aanwyzen , vermits 'er die dooi-

den maker niet bygevoegt zyn , en ik

de plaazen der zelve nergens befchreven

vindej behalven dat ook dit eiland nog
2

j.
zeer weinig (gelyk ook de vorige befchre-

vene) bekent is, en men nog weinig

,- 1 moeite gedaan heeft , om de zelve te ont-

.

dekken. Hoewel ik vertrouwe, dat zy

meeft in deze en gene inbogten (die 'er al

verfcheide zyn) begrepen zullen zyn.

Vlak ten Zuiden van den Zuid- Weft-
hoek van Karkalang , en ook van den

Züid-Weft-hoek van het eiland Kabroe-

wang , en zo gelyk als by na tuflehen

beiden (dog wat Zuidelyker) legt het

eiland Lirong, dat ook wel Talani ge-

naamt wert. De Noord-Wcft-hoek van

Kabroewang legt omtrent twee myl van

de Zuid-Weft-hoek van Karkalang , en

omtrent een quart myl van Kabroewangs
Zuid-Weft-hoek, en aldus in de lengte

geftrekt. Het beflaat in de zelve ruim

vyf, en in de breedte (die meeft in 't

midden zich vertoont) een half myl, zo

dat men wel twaalf of dertien mylen van

nooden heeft, om het rond te fcheppen.

Van de baay , in welkers binnenfte het

dorp Saliloeboeda (by anderen Solibaboe-

da, en ook wel Saleboeboe genaamt) en

die in 't Zuid-Zuid-Ooften van 't eiland

legt, of anders van een kleinder baaitje,

dat omtrent een quart myl Ooftelyker
gelegen is , tot by na aan den Noord-
Weft-hoek van dit eiland , vertoont zig
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midden in *t zelve, ook al vry zwaar ge-
bergte , in 't midden wel het hoogfte
dog aan weder zyden wat lager , en al-

lengskens afgaande, hoewel 't aan 't Noord-
Weft-einde wat heuvelagtig is.

Dit eiland heeft acht dorpen, die Li- Naam en;

rong-beneden , Rinkallom , Mofon , Selle,
en S eta

J

Kalonga, Saliloeboeda, Alloe, en Lirong- zeift ^ {
-

boven, genaamt zyn. pen, en

De les eerfte ftaan onder den Koning onder wie

van Taboekan , waar van het eerfte , door benevens
Kapitein Rinka beiliert , honderd en vyf- hare

tig, het tweede, daar den Sengadji La- "™n-

lialoe 't bevel over heeft , vyftig , het lclu P'

derde en vierde, door den Sengadji Bab-
ivolle beheerfcht, honderd ^ het vyfde^
over 't welke de Sengadji Mangoebo 't

gezag voert, zeventig, en het laatfte, of
Saliloeboeda, dat in zyn naam onderden
Goegoegoe , Leffi, ftaat, twee honderd
weerbare mannen opbrengt. Het regt van
den Koning van Taboekan hier op , is

egter zo de Goegoegoe Rion in 't jaar

170 f zeide, puur verdigt en zeer onge-
grond. Het ontftaat alleen daar uit, dat

'er in vorige tyden een Taboecander is

geweell, die hen en zo over en weder
malkanderen by tyde van oorlog hulp
toezeide. En 't is ook daarom dat hytoen
getragt heeft Chriften te werden, om zig

van den Koning van Taboekan te ontilaan,

dat egter, op 't verzoek van dien Koning
naar Batavia, van daar hem afgeflagen,

en 't geen in 't jaar 16S0, ook al door
die van Lirong aan de Gecommitteerden
verzogt is.

De twee laatfte , Alloe , en Lirong bo-
ven , ftaan onder den Goegoegoe des

Konings van Taboecan , David Pandja-
lang genaamt , en konnen , 't eerfte,

ftaande onder den Sengadji, Berioe, twee
honderd, en 't laatfte, ftaande onder den
Kapitein Laoet , of Zee-voogd, Domoni^
vyftig mannen ten oorlog uitleveren. De-
ze maken te zamen acht honderd en twin-
tig weerbare mannen , dog al de zielen

dezes eilands maken wel twee duizend
en vyf honderd ingezetenen uit.

Van al deze dorpen is 'er maar een, te

;

weten, Saliloeboedoe, in dit kaartje op
i
zyn plaats gelegt, en in een baai, in het

!
Zuid-Zuid-Ooften te vinden. Waar de
andere leggen , weet ik niet. Het ei-

land heeft van hetWeften tot het Ooften,

be-Zuidenom het zelve , een klein rif,

dat aan des zelfs Noord-Ooft-hoek by
twee zeer kleine eilandekens , Noord-
Noord-Ooft 'er af, en zeer digt 'er by
leggende , eindigt.

Dit zyn mede zeer botte, onwetende De in-

menfehen , en , weinige uitgezondert , V00"?"

zeer vuile en beeftagtige Heidenen, die nog
2e]fs

-

zeer weinig ommegang met de naburige

eilanders (ik laat ftaan dan met Europeërs)

gehad
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Schoon
Loling-

hout hier,

en eene

nagel-

boom 'er

gevon-
den.

Het ei-

land

Kabroe-
wang.

En lyn
dorpen ,

nevens
haar

man-
fchap.

gehad hebben , en van welke dierhalven

zeer weinig te zeggen valt , dan alleen

,

dat 'er op dit , en ook op Karkalang , en

Kabroewang, zeer fchoon gevlamt Lo-
ling , anders Ternataanfch-bafterd-ebben-

hout (waar over elders breeders) en al

mede , door luiheit der inlanders , niet

dan flegt voedfel , en ('t geen te verwon-

deren is
)
geen eene Cocos of Clappus-

boom op een der zelve, gevonden word,
en dat men in 't jaar 1680, hier ook eenen

Nagelboom (waar van men. nog over-

blyfielen vond) die bevorens al omgekapt
was , ontdekt heeft.

Wat meer als een myl ten Zuid-Ooften

van Lirongs Zuid-Oofter deel komt men
by het eiland Kabroewang, dat in 't mid-

den des lands van het Ooften ten Noor-
den tot het Weften ten Zuiden toe al

mede zeer bergagtig , dog midden in

wel 't boogfte, is. Het is by na rond,

zynde op zyn langfte, ter plaatfe daar 't

zo bergagtig is , omtrent vier mylen lang,

en op zyn breed ite twee groote mylen
breed , en in zynen omtrek omtrent negen

of tien mylen beflaande. Van den Zuid
ten Wefter hoek omtrent twee mylen
Weft ten Noorden en Weft Noord Weft
op, is een klein rif; dog anders, is dit

ganfeh eiland fchoon, en zonder eenige

droogten.

Op dit eiland zyn twee dorpen , het

eene,Tówa Debale , het ander, Manare,
( van andere Manenan ) genaamt ; hoewel
'er rondom 't eiland nog eenige huizen

ftaan. Het ftaat geheel onder den Koning
van Sjauw', een eiland tuffchen Sangir,

en Pangafare gelegen.

De Koning van Papoela, die zig daar

in een arm doorlugtig huisje met een zeer

flegt-voedfel van Foetoe Foetoe ( een

wild , en ongezond gewafch ) behulp,

beftierd het eerfte , en de zee-voogd

Mahenke het ander, in zyn naam.

Waar beide deze dorpen leggen, kan

ik al mede in de Kaart niet aanwyzen,

dan alleen dat het eerfte dorp omtrent vier

of vyf mylen van 't eiland Lirong, en

ook vier myl van Manare ( daar men wel
't eerft aankomt) en dus waarfchynelyk

in 't Noord-Ooften, of Zuid-Ooften van

't eiland gelegen is. Beide deze dorpen

konnen drie honderd weerbare mannen,
en wel duizend ingezetenen , en dus al

deze eilanden twee duizend en zes honderd

weerbare mannen , en acht duizend en tien

zielen u'tleveren.

Dit eilandt Kabroeang legt op negen
en vyftig graden Noorder breedte , en

vanTernate omtrent zeventig mylen, wat
Ooflelyker als regt Zuiden en Noorden
van Mangindanao en Ternate te rekenen,

aangezien de andere eilanden (buiten de

Talautfe) daar tufTchen beiden gelegen,

meeft zoo ftrekken. Het legt van 't on-
bewoond eilandje Noeila omtrent vyftien

mylen, en wat meer naar 't Zuiden toe,
als het zelve, en van de Noord- hoek van
't eiland Sangir omtrent achtien mylen.
Het is hier mede een droevig flegt lui 't CIn

en zeer Heidenfch volk; hoewel zy nu al
der

I

zederd in de dertig jaaren herwaart den der

'

naam van Chriftenen gedragen hebben,
't geen daar meeft van daan komt , om
dat zy geen Maleits verftaan , en zig , by
na ieder eiland , vaneen byzondcre taal,

die met geen der naburige gemeenfchaD
heeft , bedient. Het is daar verder even
eens als op Lirong, en Karkalang, gc-
ftelt. Zy leven als beeften, met twintig
of dertig huisgezinnen in een huis , en
weten van geen tuinen , zaayen of maayen,
fchoon de grond vet is. En men vind 'er

niets als wat Foetoe Foetoe, en zeer wei-
nig ryft.

Op dit eiland Kabroewang wierd door
den Vaandrig David Haak, en den ge-
heim-fchryver, Pieter Jlftein (die 'er als

gevolmagtigden naar toegingen ) in 't

laatft van November in 't jaar 1680 ont-
dekt, dat hier (gclyk ook op het eiland

**'

Lirong ) in vorige tyden een nagelboom boe
is geweeft , die al ten tyde van den land- bief
voogd Padbrugge omgekapt is. 'n

''

a

Dat 'er nu op deze twee eilanden,
1 '

maar twee boomen,en op ieder niet meer
als een zyn zou , is niet wel te geloo

oma,

ven, maar 't is waarfchynelyker , dat 'er

daar, en ook op die andere eilanden, wel
meer zullen vallen , hoewel deze inlan-

landers , ten dien tyde nader hier over
gevraagt zynde, verklaarden niet te we-
ten, dat op hun eiland, of eenige andere
daaromtrent, nagel- ofNooten-Mufchaat-
bomen (ook zelfgeen een) te vinden waren,
en dat, zo zy 'er waren, zy die totMede-
cynen wel zouden willen gebruiken.

Waar by zy volftandig bleven, fchoon
men hun voor een enkelen tak van zulk

een boom een ftuk lywaad aanboodt.

Schoon nu de inlander, die niet gek
is , dit zeide

, geloove ik dat egter

niet, alzo hy ook zeer wel weet, dat,

zo 'er maar een boom was , die 'er niet

lang ftaan zoude: weshalven het voor de

E. Maatfchappy dienftig was, deze eilan-

landen beter te laten nazien (dat wel ruim
drie maanden vereifchen zou ) om op dit

ftuk, waar aan haar zo veel gelegen is,

gerufter te konnen zyn, te meer , dewyl
men al over vele jaaren geoordeelt heeft ,

dat 'er nagelen van deze eilanden jaarlyx

naar Mangindanao vervoert zyn.

Deze eilanden hebben ( zo 't my toe- H< 1

fchynt ) niet boven de vyftig of zeftig d<-

jaren onder de kroon van Ternate geftaan. £'

;

(

™

Uit een kerk-vifite van de Heer Montanus
j< e ge.

zie ik, dat zy onder de regering van Ko- wet.

ning
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riing Mandarfjah al zyn bekend geweeft;

gelyk wy dat onder de kerk-zaaken, en

die van den Gods-dienft , zullen aan-

halen.

Kabroewang is het eerft bekend ge-

worden, daar na Lirong , dat 170f al-

toos nog «iet zeer bekend, en daar maar

eens een Predikant geweeft is, en zo zyn

vervolgens de verdere eilanden meert ze-

derd de regeering van den landvoogd

Thim al meer en meer ontdekt geworden ;

hoewel 'er in den tyd , dat de Heer de

Jong en andere, op Mangindanao zo yve-

rig na goud zogten, al aangegiert zou
j

konnen zyn. Het zyn droevige flegt ge-

ftelde eilanden, en volkeren , die God
niet kennen, en over ieder eiland aan een

byzonderen Duivel het bewind geven.

De Fifcaal., Daniel Fiers , en de ge-

heim-fchryver, De La Fontaine, zyn 'er

(zo zeker vriend my berigtte) voor het

jaar 1 70 1
, dog geenzins de eerfte ( zo

hy meende) geweeft, alzo ik weet, dat

die togt lang voor hen door Haak , en

Alfiein (
gelyk ik te voren al getoont

hebbe) gedaan is. Maar dat zy lang daar

na onder anderen op Lirong geweeft , en

in het dorp van dien naam het vry flegt

gemaakt hebben , heeft my die vriend

mede berigt 5 en 'er by gevoegd , dat 1 70 ƒ
• zek er Sebafliaan Kelder , en Ahraham
' Stuit het daar nog veel erger maakten , en

'er wel zeftig flaven, die zy van deze

onnofele en arme menfchen gerooft had-

den, van daan bragten, na dat zy den

Goegoegoe, die 'er zig tegenftelde, aan

boort eerft in den tronk gefloten , en

hem zo gedwongen hadden, dit te dulden.

De Koning van Sjauw , en andere,

hebben deze menfchen , als zeer wreed

,

en woeft afgefchildert ; dog het tegen-

deel is waar bevonden; hoewel zy zeer

onnozel, dom, Heidenfch, bygeloovig,

en zeer beeftagtig in hun leven zyn ; dat

t aeen men van

niet te

41

egter niet wegneemt , dat zy de vreem-

delingen wel bejegenen,

wreede, en woefte menfchen

wagten heeft.

Eer ik van deze Talautfche eilanden

affcheide , moet ik hier nog met een

woord byvoegen, dat David Haak, en

de opper- ftuurman , Barend Brouwer,

naar de eilanden van Laloega (van waar

toen, en vyftien of zeftien jaaren te voren

nog eens, zeer vreemde en wilde men-

fchen op de eilanden van Talaut komen

aandryven , en zo verder in Ternate ge-

raakt waren )gezogt, en die eindelyk ook

gevonden hebben.

Waar die eilanden van Laloega, of hoe
J^"'™"'

zy , ten aanzien van deze Talautfe eilan- Laloega,

den ^ leggen , heb ik niet konnen te

weten komen ; dog dit alleen , dat deze

twee in Octobcr in 't jaar 16P4 uit Ter-

nate derwaart , en om die op te zoeken

,

vertrokken zyn , en waarfchynelyk op 't

berigt dezer wilde verdrevene menfchen

(die in 't eerft geen taal, om zig uit te

drukken , kenden , dog waarfchynelyk

daar na Ternataanfch , ofMaleits
,
geleert

zullen hebben) deze eilanden ook von-

den : want naderhand of eenige jaaren 'er

na, is de Fifcaal Coenraadvan Otteren, en
dezen Pieter Alfiein ( zo ik meene , met een

fchip, en een chaloep) daar naar toege-

gaan, om deze menfchen weder naar hun
land te brengen, en om de gelegenheid

van deze landen wat nader te onderzoe*

ken ; maar zo ais een der zelve ( ik meene
dat het Alftein was) met de.fchuit naar

land geroeit , en tegen den goeden raad van
andere, aan den wal getreden was, zo inwoon-

wierd hy in 't gezicht van de zynen ten ïi

ers A1"

ltein ver-

fcheurt

V
welkers

eerften van deze inlanders niet alleen ver-

fcheurt, maar, zo men'er byvoegt, ook en opge-

opgegeten. Altoos dit is zeker, dat hy geten is.

nooit weder te voorfchyn gekomen is.

DERDE HOOFDSTUK

HEt eiland Sangir , en de Kaart 'er van. Kleine eilanden hier omtrent , tujfchen

^Sangir, en de Talautze eilanden gelegen, en 't eilandt Caboe-Loefoe. Andere
eilanden tujfchen Soloerang , en Taboecan , op Sangir leggende. '3e zamen zes en veertig

ftux in getal. Eilanden tujfchen 't dorp Tamacko , en Sangir 's Zuid-hoek. Nader be~

Jchryving van Sangir. Des zelfs omtrek hoe groot. Hoe veel Koningen nu op dit eiland

zyn. Het ryk, en dorp, Candahar. Des zelfs Koning de eenige Moorfche vorft hier.

Is ook Koning van 't ryk BoewhTang, op Mangindanao. En van 't eiland Sarangani.

Zyn manfehap in 't dorp Saroedoekel. Het dorp Calongan , en Taroena. Dienft , door

den Heer Padbrugge hier aan de E. Maatfchappy gedaan, dog qualyk beloont by zyn t'huis

komen. Hoedanige voorbeelden andere dienaars wel ten quade doen overflaan. Macht des

Konings van Taroena. Het dorp Mangenitoe , en Cajoehis. Des zelfs Koningen be-

fchreven. Quaad gedrag van Carlo Piantay, en zyn dood. De Koning Takineta befchre-

ven. De Koning van Mangenitoe ook Vorft van een deel van 't dorp Noenoefla op 't

eiland Noefla, een der Talautfe eilanden. De dorpen Leang, en Coejong. Het dorp

Tamacko. En des zelfs manfehap. Sangir nu verder aan de Ooft-zyde befchreven. Het
I. Deel. F . dorp
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dorp Matane. En des zelfs manfchap. ' Limau , en wat daar vereifcht ivort. Onder wie»
dit dorp Matane [laat. Het dorp Saban, en de eilanden 'er by, mitsgaders onder wie dit

ftaat. Negri Bahroe. Eilanden tujfcben Negri Bahroe , en Taboecan. Des zelfs Ko-
ning befchreven. Verhaal van 't gedrag van Marcus Lalero , Koning van Taboecan.
Met verzoek, dat hunne Edelheden zyn eerfte huwelyk vernietigen, en't laatfte goed-
jeeuren wilden. Hunne Edelheden verzogtcn hier over 't oordeel van den Batavifchen

Kerkenraad. Die eenige vraagen doet. En na 't antwoord daar over hun oordeel geeft.

VerderJlecht gedrag van dezen Koning. Wat landen, nog buiten Taboecan , onder hem
ftaan. Zyn gefchillen met den Koning van Candahar, wegens eenige vergevene wateren

op Taboecan, en op 't ei :and Sjauw. Nader bevoys , van waar de groote fterfte quam.

Macht van Taboecan. De dorpen Pettha , Coema , en meer andere hier by. Eilande-

kens, hier omtrent. Het dorp Menala , almede onder hem flaande. En des zelfs man-
fchap. Verdere dorpen , en eilanden , onder dezen Koning. Zyn groote macht vertoont.

Veel Calappus-boomen, enoWe, hier. En redelyk goed timmer-hoüt. Waar 't eiland

vlak, en bergagtig is. De berg Aboe, een fchrikkelyke vuur-berg, en zyn branden'm't

jaar 171 1. Verhaal van des zelfs zware aard-beving, en verdere gevolgen van dien op

Taboecan, en daar omtrent. Dooden op Br'ae, en Matane. jils mede op Candahar. En
Calongan. Welke eerfte ganfeh verwoeft was. Schets van de macht, en manfchap der

voornoemde eilanden by een getrokken , en wat zy voor de Koning van Ternate op-

Het
eiland

Sangir.en

een Kaart

'er van.

brengen.

NA dat wy dus verre over de ei-

landen van Talaut gefproken

hebben , zo gaan wy nu , al Zui-

'den aan, tot het voornaamfte

eiland Sangir over, welkers Noord-hoek
omtrent meeft op vier, gelyk des zelfs

Zuid-hoek, zo op drie graden be-Noor-
den de linie, en welke eerfte hoek om-
trent twee en vyftig en een half, en de

laatile omtrent zeven en dertigen een half

myl Noord-Weft ten Noordeh van Ter-

nate, legt j hoewel het wel acht en veer-

tig of vyftig mylen fcheppens 'er af gegift

word te zyn. Jarricus noemt dit eiland

,

Sanguin.

Van des zelfs gelegenheit, geeft ons deze

hier nevens gevoegde Kaart, F. F. ge-

merkt , een net berigt.

Tuffchen het zelve, of des zelfs Noord-
hoek, en de Talautfe eilanden , die ach-

tien mylen van den anderen leggen, trekt

men nog voorby eenige kleine eilanden,

welker naamen deze zyn : Cabioe, (waar

by nog een klip of klein eilandje , legt)

Mohore , Memanoe ( die in een drie fprong

leggen) Cambolc en Memoenoe (die zig

wat Zuidelyker, en twee of drie mylen
'eraf, vertonen) Caboe-Loefoe en Lim-
pang, die 't naafte aan Sangir, het eerfte

omtrent een en een half, en 't laaatfte pas

een halve myl van des zelfs Noord-hoek
leggen.

Cabioe, dat het Noord-Ooftelykfte,
en 't verfte van 't eiland Sangir , is , legt

'er omtren zes groote mylen af.

Van alle deze eilanden valt , vermits

zy klein zyn, niet veel te zeggen, dan
alleen, dat zy den inlander dienen , om
'er eens aan te gieren, en van daar dan

Sangir, en verder naar de grootfte eilanden om de

hütfe
Noord, of om de Zuid, na dat ze hare

eilanden vafte merken van goed weder daar eerft

gelegen. afgewagt hebben , met meerder geruftheit

Kleine

eilanden

hier om
trent.of

tuffchen

over te fteken : want behalveii dat deze
inlanders geen groote zee-lieden zyn, zo
dringt ook hun bygeloove hen aan de
zelve, en voor al dog aan 't eilandje,

Caboe-Loefoe genaamt, 't geen zy voor
heilig houden, aan te loopen, 't geen zy
om geen reden in de wereld zouden na-

laten, aangezien zy gewoon zyn, daar

eenige bokken
, geiten , of hoenderen

( waarfchynelyk aan de duivel, dien zy
zeer vreezen ) op te offeren , en op
die offerhande daar dan na goed weder
('t geen hen dan niet ontfehieten kan) te

wagten, vaftftellende , dat, zo zydit
offeren daar nalieten , zy geen behouden
reize naar Sangir doen zouden.
Dog de ware reden hier af is deze, om

dat dit eiland in de openbare zee legt,

waar omtrent men , by fchielyk daar op-
komende winden, een vry bolle en on-
ftuimige zee als in een oogenblik kan
hebben, waar door hunne kranke vaar-

tuigen dan 't uiterfte gevaar loopen Om
hier voor nu niet bloot te ftaan , en om
dat men dit hier ten eerften zien kan,
blyven zy aan dit eiland zo lang leggen,

tot dat zy de lugt over al helder zien,

waar op zy dan van ouds de reis wat ze-

kerder ondernemen ; en deze oude bevin-

dingen dezer inlanderen, nevens hun wag-
ten aldaar, hebben eindelyk dit bygeloove
van de heiligheid van dit eiland , en van

de noodzakelykheit van hier om die reden

te moeten offeren , allengskens uitge-

broeit ; hoewel zy anders egter maar van

eiland tot eiland gewoon zyn over te fte-

ken. En dit is niet alleen by de Heidenen,

maar zelfs ook by al de Mooren en in-

landfche Chriftenen hier omftreeks, even

kragtig doorgedrongen , en in gebruik

geraakt, zo omtrent dit, als ook omtrent

meer andere eilanden , alhier in de Mo-
luccos gelegen.
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Diergelyke kleine eilandekens heeft

men ook be-Ooften het eiland Sangir,

ten deelen omtrent de dorpen, Saloerang,

en Taboekan , ten deelen be-Zuiden het

dorp Coema, of Bindade, gelegen.

Tuflchen het dorp Baroe, ofSaloerang,

en Taboecan, leggen deze eilandekens ;

Baroe, Winko ,N oefla ( dat wel een en een

halfm vl lang, en omtrent een myl breed, is

)

Toghan (dat pas een quart myl lang, en

zeer fmal, is) énBoekit dat wel de lengte

van twee mylen , en de breedte van drie

quart myls heeft.

Van deze legt Noefla zeer digt aan 't

eüand Sangir, pas een quart myl van Ta-
boecan 5 dog de andere drie leggen

op een rey , omtrent een half myl
Van Noefla, en omtrent twee mylen van

het Sangireefch dorp Taboecan , van

welke Boekit het Zuidelykfte en aan dat

einde fpits toeloopende is , ten Wellen
van welke fpitfen hoek een rond rif, in

Zvnen omtrek een grooteofeeneneenhalf

myl beflaande , in 't midden van 't welke een
klein eilandje zonder naam

,
gelyker be-

Zuiden dien ipitzen hoek nog zeven zul-

ke zonder naam , 't een 'er digt by , en

de zes andere omtrent een myl 'er af,

leggen. Ook heeft men drie quart myl
be-Ooften dien fcherpen hoek van 't ei-

land Boekit het eilandje Bé'eng, dat om-
trent een myl lang, op zyn breedfte, by
den Zuid-hoek een derde myls breed, en
aan welkers Noord-hoek nog een klein

eilandje zonder naam, gelyk omtrent twee
groote mvlen ten Noord-Ooften van 't

eiland Bëeng, nog een ander, Tornare
genaamt, gelegen is.

Dit zyn de eilanden , die zig af en aan

Taboecan , of ten Ooften van 't zelve

vertoonen.

Omtrent het dorp Coema , dat ruim
drie mylen be-Zuiden Taboecan, aan de

Ooft-zyde van 't eiland Sangir, legt, ver-

toont zig in den bogt, digt aan land , een

klein eilandje zonder naam, en omtrent
een half myï van daar , en van den wal

,

Ooft op, 't eiland Torrang, dat omtrent
een myl in zyn omtrek bellaat , digt by
't welke, al op die zelve rei, dog wat
Zuidelyker en pas een achtfte van een
myl 'er af, zich eerft het eiland Batoein-

ko (dat, Ooft- en Weft {trekkende, nog
geen myl lang, en omtrent een half myl
breed, en meeft egaal van breedte is) en

1 daar na, omtrent een quart myl nog al

Zuidelyker, dog wat nader aan de San-
gireefche wal , en niet ver van 't dorp
Manaloe, zig ook het eiland Lawefang

a vertoont, dat Zuiden en Noorden ftrekt,

in 't Noorden het breedft, in 't Zuiden
't fmalfte , en tuflchen de twee en drie

mylen in zyn omtrek is.

Na dit eiland, pas voor by het dorp

Manna, omtrent een half myl van de wal *

en ook een half myl be-Zuiden Lawefang,
vertoont zig 't eiland Bing, by na van de
zelve ftrekking, en groote, als 't eiland

Batoeinko, digt aan welkers Ooft-hoek
zig het drie-hoekig eiland Bellande , dat

omtrent drie groote mylen in zvnen om-
trek is, en ten Noord-Ooften van 't welk
zeer digt 'er by, en op eene rei, Noord-
Ooft uit, nog drie kleine eilandjes zonder

naam leggen.'

Dit zyn alle de eilanden, die myns we- Eilanden

tens, be-Ooften het eiland Sangir leggen, tu!Tchen

ert die groot en klein een getal van twee 1 p
u_

en dertig ftux uitmaken, waarby deveer- k e^
tien die aan de Weft-zyde dezes eilands Sangir 'S

leggen
,
getrokken zynde , te zamen zes

jf

ui£"

en veertig eilanden , of eilandjes (waar
oe

' '

onder 'er drie en twintig , met hare naa-

men bekend , en drie en twintig zonder
naam, zyn) komen uit të leveren.

Beweiten het zelve heeft men 'er geen,

dan tuflchen het dorp Tamakko en de
Zuid-hoek van Sangir, ten Zuid-Weften
van welke men weder verfcheide eilande-

kens heeft.

Pas voor by den hoek van Tombor ,

digt by den wal, doet zich 't eiland Ma-
roema (Ooft en Weftgeftrekt) eenkleine

myl Zuid-Weftelyker het eiland Kea-
ma, wat Zuidelyker Mafape, een weinig
Zuidelyker Salankere , nog een weinig
Zuid-Weftelyker zich 't eiland Nitoefa-

ha, van daar nog een half myl Zuid-
Weftelyker Kakhitang , daar na een quart

myl be-Zuiden het zelve Sangaloehan, en
een quart myl Ooftelyker dan het laatfte

't eiland Para, zig op, behalven welke
men nog een eiland, van een myl langen
een quart myl breed, ofomtrent drie oftwee
en een half in den omtrek vlak be-Ooften
Salankere , of een quart myl 'er af, en
een myl van de wal van Sangir, en Ba*
bondeke genaamt , heeft, aan welkers Zuid-
Ooft-hoek, tuflchen dit eilandje en Para,

zig nog een klein eilandje zonder naam
i

en nog een vry kleiner, zig ten Ooften,
en twee nog kleiner zig ten Noord-
Ooften van Babondekeopdoen. En dit zyn
alle de eilanden die ten Zuid-Weften van
Sangir, op den weg naar Sjauw toeleg-
gen , waar van de Zuid-Weftelykfte Kak-
hitang , en Sangaloehan, omtrent twee
en een half myl van het eiland San-
gir afleggen ; uitgenomen dat vlak in 't

midden van de Weft-zyde van Sangir

tuflchen het dorp Coejong en Mangeni-
toe , zeer digt aan den wal nog een klein ^ader
eilandje zonder naam legt.

Het eiland Sangir (tot welkers befchry-

ving wy nu overgaan) en dat ook veel

tyds Sangi genaamt word , is omtrent

veertien of vyftien mvlen lang, en aan

zyn Noord-hoek (daar het op zyn breedft,

Fa en

befchry-

ving van
Sangir.
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omtrek

,

hoe
groot.

Hoe veel

Konin-
gen nu
op dit

eiland

zyn.

en zelf over zyn zwaar gebergte in een

halven dag ftyf over te itappen is) om-
trent vyf mylen breed , daar het op zyn

fmalft by Taroena en Taboekan , en dus

verder naar 't Zuiden toe , dan eens maar
drie, dan weer maar twee, en op zom-
mige plaatzen op zyn Zuidelykft niet bo-

ven een en een halt en een myl, haaien

kan j zodat het in zynen omtrek ruim der-

tig mylen beflaat.

Over dit eiland plagtcn van ouds maar

twee Koningen, te weten, die van Ca-

longan , en die van Taboekan , te heer-

fchenj dog na dien tyd, en omtrent het

jaar 1670, en 16S0 , zyn die (volgens

den hoogmoedigen aard dezer inlanders

)

tot een getal van zeven, en een halven

Koning aangegroeid , hoewel geen van
al deze Koninkjens (die zig dien titel maar
aanmatigen) betoonenkan, vanKonink-
lyken bloede te zyn ; dog zy volgen hier

in hunne trotze voor-ouders, diehen dien

naam zo maar overgaven j en dien wy ook
daarom zo aan hen plegen te geven.

Dit waren de Koningen van Canda-

har, Taroena, Calongan , Mangenitoe ,

Cajoehis,Tamakko (dat de halve Koning
is , alzo dit onder den Koning van 't eiland

Sjauw ftaat) Limau, Taboekan, en Saban.

Deze zeven Koningen zyn na dien tyd

maar tot vier gebragt , zederd die van

Limau , om hunnen
vier gebragt

,

mein-eedigen op-

Hand , verdelgd , en die van Saban weder
onder hunnen wettigen vorft, den Ko-

^ning van Taroena , en Kalongan , daar zy
eigentlyk onder behoorden, gebragt, ge-
lyk die beide dorpen ook verbeurt ver-

klaard zyn , van welke Saban in den jare

1682, tot honderd en vyftig ryxdaalders

verpligt, behalvendat ook Cajoehis onder
het ryk van Mangenitoe gefmolten , waar
door dan ook 't getal dus nog op vier

(behalven dat ook Tamakko nu nog on-
der den Korting van Sjau ftaat) gebleven is.

Om van den Noord-hoek , Sallimar

genaamt, te beginnen, daar heeft men,
Weft aan , de dorpen Tallawid , en Ni-
rofenkajoe, die, 't eerfte omtrent een, en
het tweede by na twee mylen van dien
hoek leggen.

Het ryk, ' Het eerfte ryk dat onspasbe-Weftenden
en dorp , Noord-hoek van dit eiland , omtrent in
anda- 't Noord-Weften , ontmoet, is dat van

den Koning van Candahar, welk dorp
omtrent een myl van Nirofenkajoe aflegt.

De vorft , die hier regeerd , of in 't

jaar 1680 regeerde, en Martyn Tatan-
tang genaamt was , behoorde hier niet

eigentlyk te huis -, maar is hier een vreem-
deling, diens ryk eigentlyk in den bogt
van Boetoewan (gelyk wy bevorens al

getoond hebben, toen wy van Mangin-
danao, en Sarangani, fpraken) gelegen,
en Boewiflang genaamt is j dog by is

har.

'er ( volgens oude quade gewoonten dezer
volkeren ) by een huwelyk ingedrongen

,

en 'er zedert zo gebleven : want anders

plag dit Candahar van ouds her onder de
Koningen van Kalongan te ftaan.

Hy werd ook meelt , na zyn eigentlykft

ryk, Datoe Boewiflang genaamt , en was
de eenigile vorft op 't eiland, die toen

Moorfch was, 't geen hem , en de zynen Pe ^

voor zyn leven ook, en langer niet , op,j
e (||j

zyn verzoek toegeftaan is te mogen bly- Mo.

ven, om dan, of Chrillen te worden, ofc!1^
anders naar Ternate , of elders , daar Moo- hlei

ren zyn, te vertrekken, vermits zy daar

maar veel quaad doen, en hy door zyne
botte ftyfhoofdigheid maar een groote
hinder-paal tegen het uitroeijen van veel

quade gewoontens der inlanders, zo lang

hy leefde
,
geweefl is ; hoewel 'er ook twee

byzondere dorpen , een voor de Chrifte-

nen , en een voor de Mooren byzonder,
al voor veel jaren in Candahar waren.

Deze Koning had toen maar eene dog-
ter uit een vrouw van aanfien, Sufanna
Locolabo genaamt. Al zyn andere kinderen,

beflaande in nog negentien zoonen , of
dogters, waren van een zeer flegte ge-

boorte j behalven dat ookgeene der zelve

tot het ryk van Candahar geregtigd zyn,
alzo het zelve tot dat van Calongan be-

hoort.

Wy zullen in 't jaar 1711, eenen Sjdm-
fjalam,' zyn navolger, droevig zien om-
komen.

Dat deze Koning niet alleen vorft van jn &
Candahar , maar ook van het ryk Boe- Koij

wiflang, in de bogt van Boetoewan op™"$
Mangindanao, en even zoo ook van 't

Boe.-

eiland Sarangani is , hebben wy bevorens Mai 1-

toen wy over die twee eilanden fpraken , dan es

reeds aangehaalt. ™
Deze Koning kon in 't jaar 171 1 , uit

Sarati

Candahar alleen negen honderd weerbare ni.

mannen , en uit het dorp Saroedoekel, Zy

dat ruim twee mylen Zuidelyker, alsma'H|>

Candahar legt , 'er omtrent zeventig ten i
n ,5If

oorlog opbrengen j en men gifte dat hier ^oe (

omtrent drie duizend ingezetenen geweeft
zyn.

Tuffchen Saroedoekel en Candahar ,'

legt nog een kien dorpje van hem Sarab

genaamt.

Deze vorft, die vry moedig, hoewel

zeer zwak van vermogen is, plagt zig nu

en dan wel eens een valfche vlag , even of

hy niet beter wirt, dan 't behoorde zo,

dat, wil men deeg vanaan te matigen

,

hem hebben , moet tegengegaan worden

Wy hadden nog iets van belang van

Candahar te zeggenj dog zullen dit, tot

dat wy het midden des lands befchryven,

uitftellen.

Naaft aan Saroedoekel, en by na op

een en de zelve plaats , legt het dorp

Ca-
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MOLUCCOS,
:>rp Calongan , de eerfte plaats, die onderden
!*n Koning van Taroena ftaat.

Een eroote,of eenen een halfmyl van

daar lege het dorp Taroena,daar zyn Hoog-

heid de Koning, Martyn Tatandang, ne-

vens zyn broeder, den Prins Pacarilla,

zyn verblyf plag te houden : hoe de naam

des jegenwoordigen Konings is, weet ik

niet.

Gemelde vorft, was een vroom en eer-

lyk Heer , die ook zeer ervaren in Gods
woord was. Hy plag van ouds al zekeren

Philip Datonfeka tot zynen Goegoegoe

te hebben , een doortrapten geveini'den
1 fchehn, den welken Koning Amfterdam

niet lang na zyne verheffing (gelyk wy
breeder uit het kerk-berigt van den Heer

1 Predikant ArnoWui Montanus, onder de

zaken van de Godsdienft inTemate, zien

zullen) tot Koning van Saban (dog ten

onregte ) aangeftelt , maar den welken
men naderhand , na 't eindigen van den

oorlog, en om opftand tegen de E. Maat-
fchappy

,
goed gevonden had met de

zyncn weder naar Taroena, onder zyn
regte Koning, en tot zyn vorigen pligt

en gehoorzaamheit te doen keeren , en dat

wel in een tyd , dat deze goede Koning

,

die een groot voorftander van den Gods-
dienit hier was, by na t'eencmaal verdor-

ven en buiten ftaat gebragt was , en dat

om geen andere reden , als om dat hy zig,

als een opregt en deugdzaam vorft, trouw
en ftandvaftig omtrent de E. Maatfchap-

py gedragen had.

Indien Candahar, (by de dood van den

Koning van dat ryk) weer aan den Ko-
ning van Taroena en Calongan , daar het

eigentlyk t'huis behoord , eens komt, dan

zal de Koning van Taroena zo magtig
zyn , dat hy voor geen der andere Sangi-

refche Koningen (onder welke anders die

van Taboekan zeer uitfteekt ) zal behoe-

ven te wyken ; daar hy anders te voren

viy in 't onderipit geweeft. is; het welk
hem meeft van de vuilen toeleg des ou-

den Konings van Taboekan van daan

quam, die, nevens zyn fchoon-zoon , den
Koning van Sjauw , niet anders zogt,

dan om den Koning van Taroena in alle

manieren te onderdrukken , klein te ma-
ken , en , zo 't hem mogelyk geweeft

was, eerft hem geheel uit te roeijen, om
zig daar na dan te gemakkelyker meefter

van de andere Koningen op dit eiland te

maken.
Dit was een zaak , die hy ook in 't

korte al uitgevoert zou hebben, indien

de Heer Padbrugge, pas na zyn komft in

de Moluccos , dit niet zeer tydig ten eer-

ften gemerkt , en ook aanftonds belet

™i had ; alzo de Spanjaards , met drie van

eer hunne Paapen op Sjauw , het reeds zo
dbru verre hadde weten te brengen , dat zy

45
zeer ligt^ alle deze eilanden, en eeri groot ge hier

1

gedeelte van Cclebes tot den bost van ??,"., .S, „ „ , ö , E. Maat-
Paloe, en Fangi toej opgeflokt zouden fdiappy
hebben , waar van zy al een groot ge- gedaan

,

deelte naar zich genomen hadden} dog 't
do§

,

qua"

geen zy genoodzaakt wierden weder aan
\Q^n^

ons over te geven , en verder ook van zyn t'huis

Taroena, en andere ryken op Sangir, die komen*

zy al meende weg te hebben, af te ky-
ken , waar mede die Heer dien ondankba-

ren en wulpfen Koning Amfterdam , of
Kaitfjili Sibori (onder den welken hy alle

deze door dwang, dus afgevallene ryken
weder bragt) en ook de E. Maatfchappy,
een zeer groote dienft gedaan heeft , hoe-
wel dit by zyn t'huiskomft hem zeer

weinig dank geweten , en qualyk beloont

is. Dat mogelyk daar van daan quam,
om dat de Heeren , in 't Vaderland toen
levende , ofin de Commiffie zynde , van die

ganfche zaak juift niets geweten nebben,
waar door 't al dikwils gebeurt , dat

groote dienften van dienaaren der E.
Maatfchappy zeer licht vergeten , en qua- Hoeda-

lyk beloont , en in tegendeel zeer gerin- y"^^^
ge misflagen zeer zwaar , en zonder de den an de-

minfte erkentenis van. vorige dienften, redienaa-

geftraft zyn. ren wel

En dit is een zaak , die veel wakkere^^ S

en eerlyke dienaars, dit van hunne voor- overflaatb

gangers , en mede-makkers ziende , me-
nigmaal van het regte fpoor afbrengt , en
hen in tyds middel zoeken doet, om door
andere wegen maar fpoedig zo veel geld i

te krygen , als zy van nooden hebben,
om wel te leven , en om zig in tyden van
nood , en als zy zo ondankbaar mogten
mishandelt worden , te redden ; verze-
kerd zynde, dat al hunne dienften geen
eene once , dat in tegendeel de minfte
misflag meer dan honderd pond weegt,
en dat by gevolg al hunne trouw, naar-

ftigheid en voorzigtigheid van twintig of
dertig jaren, hun zo veel dienft niet doen
zou, van maar het minfte misflagje te kon-
nen dekken."

En dit is zo wel van de grooten ( 't zy
in Indien , 't zy als zy in 't vaderland

komen) als van de minften,waar: behal-

ven die veele en groote vrienden hebben }

welke, fchoon nog zo fchuldig, 'er we-
ten door te raken , of te maken , dat men
hunne groote feilen niet zien kan.

Deze Koning van Taroena kan uit dat Magt des

dorp , en uit Calongan , acht honderd Konings

met fchild en zwaard gewapende mannen
jgeaa.**

te velde brengen , zonder daar by te ree-

kenen , de zeventig man , die hy uit het

Talauts dorp Noenoefa , op 't eiland

Noefla , dat ten deelen (gelyk wy onder

die eilanden toonden ) onder hem ftaat , 'er

nog zou konnen byvoegen. En al zyn

onderdanen hier op Taroena maaken twee

duizend vier honderd en zes en tagtig zie-

F 3 len
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Het dorp

Mange-
nitoe,

en Ca-
joehis.
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ïenvan Taroena, en driehonderden zes

en zeventig van Kalongan in 't jaar 170^
uit; behalven de zeventig man op Ta-

roena, die hem 't dorp Noenoefla op het

Talauts eiland Noella opbrengen moet.

Ook is dit Taroena in 't gemeen de

plaats daar men eerft aankomt, om dat 'er

geen beter , en om dat dit wel de verze-

kerde plaats op dit ganfeh eiland is, daar

men geruit ten anker komen en blyven

leggen kan, om dat hier een fraaie diepe

inham is : want fchoon men op Taboe-

kan ook een anker-plaats heeft , zo en is

zy zo goed niet, als deze.

Onder Taroena ftaat ook Saban , waar

over wy by 't verhandelen der Ooft-zyde

des eilands fpreken zullen.

Omtrent een myl verder heeft men het

dorp Mangenitoe , alwaar de oude Ko-
ning van dien naam,Gz;7o Piantay ,A vry

wonderlyk plagt huis te houden.

Van ouds plagt hier nog een dorp te

zyn, Cajoehis genaamt, dat wel eer met

Mangenitoe in een geimolten dog dooi-

de Spanjaards zeer onbillyk van een ge-

fcheurt , en tot een byzonder ryk op zich

zelven gemaakt was; dog jegenwoordig

is het, al zederd de regeering van de Heer

Padbrugge alhier, weder tot een ryk ge-

maakt ; waar toe egter de Koning Piantay

zeer traag en in 't jaar 1682
,
pas geko-

men is. En fchoon 'er toen nog twee

Koningen , te weten de voornoemdeTza»-

tay, en Martyn ïakineta (van zommige

gen be>

fchreven

qualyk "Tahingnetan genaamt) nog in we-
zen waren , zo zyn deze twee daar in op

deze wyze en voorwaarden over een ge-

komen , dat Piantay het gezag , dog Ta-

kineta niet dan de blooten Titel van Ko-
ning voeren, en de eer-teekenen van 't

Sonne-fcherm , of wat dies meer is, daar

toe behoorende, ook behouden, en dat die

verder aan den langu; levenden blyven zal

;

egter met dit onderfcheid , dat Takineta
,

na Piantay<s dood, in alles, en dus in het

Des zelfs
volle SezaS> voor zvn Perzo°n ook wel

Konin- volgen, dog dat dit na zyn dood weer op

een van Piantay 's zoonen , of neven , ver-

vallen zal.

Hier in waren ze beide wel overeen-

gekomen; dog de uitdrukkelyke laft dooi-

den Heer Padbrugge, als gevolmagtigden

der Oofterfche Provintien , Amboina,
Banda, enTernate, by zyne Inftruftie

aan zyn vervanger in de Moluccos, den

Heer landvoogd, Jacob Lobs
,

gelaten,

bragt mede , dog wel te bezorgen , dat

'er geen van Piantay 's kinderen in dit

ryk, en in de plaats van hunnen vader

mogten volgen.

Deze Koning , Carlo Piantay was zeer

hard Spaanfch, zeer wankelbaar en on-

geftadig in al zyn doen, en behalven dat

ook een Yolflagen Heiden, een man zon-

VING DER
der Godsdienft in zyn ganfeh gedrag.

Van dat eerfte had hy
, pas van te vo-

ren, eer de Heer Padbrugge op Sangir

quam , cen klaar bewys gegeven , met
zyn oudften zoon met een groote Cora-

cora naar Manilha te zenden , om van daar

hulp tegen de E. Maatfchappy te ver-

zoeken. Ook was zyn zoon , fchoon de

Coracora tegen zyn wil , en dien der Span-

jaarden, weder te rug quam , daarnevens

den Tidoreichen Prins Docko, om geen

andere reden gebleven , of wel van de
Spaanfchen gehouden , dan om de zelve

t'eeniger tydt tot hun voordeel , of wel
(zo dit zo niet vallen wilde) ten minften

tot nadeel van de
N

E. Maatfchappy , by
deze of gene vaKche voorwendingen, te

gebruiken. Dit kan men daar uit afne-

men, om dat men den Koning Piantay

nooit heeft konnen bewegen de minfte

moeite (zelf op ons aanbod) te doen, om
zyn zoon weder by zich te krygen.

Hy lag ook, wegens zyn qualtigen aart,

gedurig dan eens met den Koning Takine-

ta , dan eens met den Koning vanTaboe-
cans Goegoegoc 's , of ryx-beftierders,

David Pandjalang , en Thomas Waela ,

over hoop, 't geen aan de gemagtigden
derE Maatfchappy, die jaarlyx deNoor"»
der-eilanden gaan bezoeken om de gefchil-

len daar af te doen , zeer veel moeite ge-

duerig gegeven heeft.

Hy was mede een van de magtigftc

Koningen van Sangir ; maar ook een van

de gevaarlyklte , en geenzins van de befte

reuk : want als de Heer Commiflaris der

Oofterfche Land - voogdyen , Dirk de

Haas, in 't jaar 168.9. by zyn aanwezen
op Ternate aan den Vaandrig David
Haak , en den Provifioneel Secretaris Pieter

Alflcin, een laft- brief gegeven had, na
welke zy zig by het opnemen dezer

Noorder eilanden, en byzondcr in opzigt

van dezen Koning, te gedragen hadden,
zo ondervonden zy, by hun komft met
het jagt Amfterdam , voor Sangir , zo
volgens de getuigenis van zyne Goegoe-
goe's , en Babatos , of Ryks-raden , Si-

mon Mattalibug , Gabriel Tamoefora ,en An-
toni Maccapondona , als volgens het zeg-

gen van den fchoolmecfter aldaar, Lucas

Fajfadus, en meer anderen, dat hy de

Engelfchen en Spanjaarden, by een uit-

drukkelyke bezending aan hun na Ma-
nilha , daar in geroepen had om zyn ryk
aan hun over te geven, en dat hy, zo zy
niet goedvinden konden daar te komen,
van voornemens was derwaards de vlugt

te nemen, en de E. Maatfchappy af te

vallen. Van deze zaak hadden de Ko-
ningen van Taroena , en Mangenitoe,

Martyn Tatandang, en Martyn Takineta ,

ook zeer goede kennis , die derhalven

aan den landvoogd in dien tyd.

Q»
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fohan Kops , en zynen navolger , den

heer Kornelis van der Duin, al veel be-

kommering, en van tyd tot tyd moeie-

lykheden gegeven heeft ; altyd vreezende

dat de een of de ander Europeè'r daar

,

of daar omtrent verfchynende , zig op den

eenen of den anderen tyd eens van zyne

wispelturige en' oproerige luimen bedie-

nen, en zig daar ter nederzetten mogt;
het geen dan nog meer moeite voor de

E. Maatfchappy , en hunne bewints-

luiden daar, na zig gefleept zou hebben,

indien het God niet behaagt had hen in

't jaar 1694. van dien gevaarlyken man
(die in Oótober overleden was) te ver-

lofTen , waar van de voornoemde Jlflein

en Haak , toen juift weer zamen na de

Noorder eilanden gezonden zynde, in

het begin van November, by hun komft
op Sjauw , het eerfte berigt kregen

,

weshalven zy ook by een brief aan den

Sergeant ( toen op Mangenitoe met eeni-

ge foldaten nog leggende, maar nader-

hand ingetrokken) laft gaven , dat de

Ryks-grotcn de regering voor eerft maar
zouden hebben waar te nemen, zonder

een van zyn zonen in zyn plaats te ftellenj

bly zynde, dat zy hem quyt waren.

De Koning ïakineta was van een ge-

heel anderen aard, van een zeer goeden

imborfl, en daarbeneven fchrander, be-

fadigd , en van een zeer goed oordeel.

Ook kon hy 't Maleits ( dat daar anders

zo gemeen niet is) zeer wel lezen en

fchryven, niet alleen in een Latynfche,

maar zelf ook in een Arabifche letter,

en dat zo vaerdig , dat hy daar in voor
een van de gaeuwfle inlanders gehouden
wierd.

Behalven dit alles zo oefFende hy zich

ook zeer , niet alleen om 't Maleits in

onze letter wel te lezen en te fchryven

,

maar ook om zig den inhoud van het

Nieuwe Teftament zeer gemeen te ma-
ken , waar in hem den byzonder wel daar

in geoeftende Koning van Taroena

,

Martyn Tatandang, met al zyn vermogen
"
ielp.

Om dat nu deze Koning opregt in al

zyn doen, en, voor al ook de E. Maat-
fchappy zeer getrouw was, zo wierd hy
fterk vervolgt, en van veele inlanders,

die op Piantay's zyde waren , belogen en
belaftert, weshalven 'er. ook aan de vol-

gende landvoogden bclaft was, wel in

gedagten te houden , dat deze vorft geen
vyanden, als om zyn deugd en trouw,
had; waarom 'er ook bygevoegd werd
de befchuldigingen tegen hem wel aan te

hooren; maar de zelve altyd met die om-
zigtigheit en zo langzaam te behandelen

,

dat ze metter tyd van zelfs in rook
(
ge-

lyk zy waren) verdwynen mogten, op
dat deze eerlyke en vrome heer daar

door geen fchade lyden , en ondertuflehen
onder de fterke befcherming der E. Maat-
fchappye, die hy ook waarlyk verdiende,

opgroeijen , en alle zyne boosaardige

vyanden verduuren mogt.

Dat de Koning van Mangenitoe ook
heer van een gedeelte van het dorp

Noenoefla, op 't eiland NoelTa, zynde
een der Talautfe eilanden is , hebben wy
bevorens al aangewezen , en daar by ge-

toond , dat hem , dit dorp dertig weerbare

mannen leveren moeft, gelyk dit zyn ryk
vier honderd en zeventig weerbare man-
nen geeft.

Tot het ryk van Mangenitoe alleen

behoorden in 't jaar 1700. nog veertien

honderd zielen , behalven de negentig op
't eiland NoefTa. Pas benoorden het dorp
legt het dorpje Leang , en een weinig
verder befuiden het zelve een ander, me-

DeKo-
ning van
Mangeni-<

toe ook
vorft van
een deel

Van 't

dorp
Noenoef-;

fa, op 't

eiland

NoefTa;
een der

Talautze

eilanden.

Het dorp

Tamak-
ko, en des

zelfs

rnan-

fchap,

De dor-

pen Le-
ang, en

de niet groot , en Coejong genaamd , Koejong.'

die daar mede onder gerekent werden.
Omtrent drie mylen Suidelyker heeft

men het voornaam dorp Tamacko, dat

in het jaar i68z. nog onder den Koning
van Sjauw ftond.

Hoe lang die vorft daar op regt gehad,
of gezegt heeft te hebben , en wete ik

niet; maar dit wel, dat hy 'er door de
Spaanfche,die voor het jaar 1680. nog op
Sjauw, en 'er meefters waren, met ge-
weld ingedrongen is j weshalven de heer

Commiflaris Padbrugge ook gelaft heeft,

dat men in het toekomende die genen

,

waar op den Koning van Sjauw zyn regt

bewyzen, en met reden veften kon, lie-

ver na Sjauw overbrengen zou, om hier

door veel gefchillen, daaruit ontftaande,

voor te komen, daar by voegende, dat,

alzo Tamacko meeft uit volkeren van
Saloerhan beftond, deze lieden weer na
hun dorp, en de verdere na Taboecan
zouden konnen gaan, om de onkoftenvan
een fchoolmeefter voor de E. Maatfchap-

py uit te winnen, daar de Heer Padbrugge

vry naeuw op zag. Of dit in opzigt van
Sjauw daar na gefchied zy , en wete
ik niet -

y maar dit wel , dat in 't jaar

1709. Tamacko nog een dorp op zig

zclven , ook van een fchoolmeefter voor-

zien was, en dat 'er toen honderd en
tachentig weerbare mannen, en vyf hon-
derd acht en tachentig ingefetenen van
dien waren j hoewel ik ook wete, dat

'er eenige van Tamacko weer na Saloer-

han opgekraamt zyn j 't geen in dien

tyd ook wel van de dorpen Manaloe,
Coelor , en Coema belaft , maar juift zo

niet gevolgd is, aangezien ik ook op

deze drie dorpjens in 't jaar 1709., vol-

gens kerk-berigten , byzonder al mede
nog fchoolen en meefters vind.

Vermits zig nu ten Suiden van Ta-
macko niets meer van belang, dan de

hoek
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fchreven.

Het dorp
Matane,
en des

zelfs

man-
fchap.

hoek Tombor, nevens eenige eilanden,

die wy reeds gemeld hebben, opdoen,

en die af en aan den Suid-hoek leggen,

zq zullen wy nu weer van den Noord-

Sa^,, hoek Sallimar af (daar wy de befchryving

nu verder van dit eilandt Sangir aan des zelfs Weft-
aan de zyde begonnen ) aan de andere , of de
0(
f'b

Ooft-zyde des eilands , onsberigt dies aan-

gaande vervolgen.

Het eerfte dorp, dat men om dien

hoek in 't Noord-Óoften ontmoet , is

Matane, dat aan 't ryk van Candahar

grenft. Het plagt in 't jaar 1681. nog

maar een klein gehugtje te zyn, en maar

tien of twaalf huisgezinnen te hebben >

maar moet zedert merkelyk toegenomen

wezen, vermits het in 't jaar 1705-. wel
vyf honderd en vyftig ingezetenen , en

honderd en vyftig weerbare mannen had.

Het legt zeer vermakclyk , vermids het

twee takken van een beek, die uit den
berg van Saban vloeit , tot zyn gebruik

heeft, die 't zelve als tot een zeer aan-

genaam eilandje maken, waar aan om-
trent honderd Klappus-boomen met hun-
nen lommer een fraei fieraad geven.

Men plagt op het verwoei! Limauw
een groot getal van deze boomen te heb-

ben, dog aangezien die door de mein-

eedige opftand dezer ingezetenen uitge-

roeid, en die landeryen dus onder de
E. Maatfchappy gekomen zyn, zo zou
't belt wezen dit Limauw, aangezien het

veel goede Sagoe-boomen heeft , by een
nieuwe Sabanfche verpagting , te gelyk
met Saban, maar met die voorwaarde,
van dat de Pagter gehouden zal wezen

Limauw.

jaarlyks daar duizend jonge Cocos, of

En wat
daar ver-

dicht

word.

Klappus-boompkens aan te planten, te

verpagten.

Dit zou daarom te wenfehelyker we-
zen, om het dan by verloop van tyd

tegen Matane (was het mogclyk) te

verruilen , en daar door veel moeielyk-

heden met den zee-voogd Gingang^ die

eigentlyk in den bogt van Boetoewan
te huis behoorende; maar door een hu-
welyk daar al mede ingedrongen, en niet

alleen rneefter in dit dorp, maar zelf ook
in Taboecan is, voor te komen.

Dit dorp Matane behoort tot het ryk
van den Koning van Taboecan.

Onder Omtrent drie quart myl Suidelyker

cTr
d

M - °P ^ee ĉ men ^et ^01 P Saban
)
tiüTchen

tane ftaat".
net we'ke en Matane, omtrent een quar-

tier myls van de wal, in 't Noord-Ooft
ten Noorden het eiland Lipang , gelyk
't eiland Caboe-Loefoe vlak tegen over

Saban omtrent anderhalf myl van den
wal , omtrent in het Noord-Noord-
Ooften, legt.

Dit dorp Saban ftaat nu onder den
Koning van Taroena , en heeft veel

Klappus-boomen, die, zo langs ftrand

Het dorp
Saban, en
deeilan-

als tegen 't gebergte op, ftaan
} en &„

fchoon zy zich zelve vry wel voortplan- by, ^
ten, zo zou men, by nadere verpagting £acie

van 't bofch aldaar 'er wel by konnen
ond<

bedingen , dat de Pagter ook hier zoda- ftaat

nigen getal van jonge Klappus-boomen,
als men 'er oordeelde tot herftelling van
nooden te zyn

,
jaarlyks zou moeten aan-

planten.

Niet wel een en een quart myl van Ne

Saban heeft men een dorp, Negri Bahroe, Bah,
dat is, 't Nieuw Dorp, genaamd.
Hoe veel ingezetenen hier, of op Sa-

ban zyn, kan ik niet net zeggen ; maar
gelyk Saban onder Taroena reeds opge-
bragt is , alzo zullen wy dit dorp onder
Taboecan ( daar 't naait onder fchynt te

ftaan) opbrengen.

TmTchen dit Negri Bahroe , en het
Efla „

dorp Taboekan, daar wy ook van ouds tufl'u

af, een Logie plegen te hebben, en nog Ne8

hebben , en daar bok anker-grónd is , leg- \ •

gen af en aan den wal, wat Zuid-Zuid- boe.
Ooft op, en op een rei ( zo al meeft Zuid-
Ooftelyker) de eilanden, Batoe , Wingko,
Noefla, Toghan, en Boekit , het eerite

een , het tweede een en een half, het vierde
envyfdeby na twee mylen,en het tweede
omtrent een half myl van den wal. Het
eiland Noefla. legt een weinig be-Noorden
Taboekan ; dog 't eiland Boekit wat bui-

ten Noefla 's Zuid-hoek vlak 'er voor.

Het dorp Taboekan is de hoofd-plaats,

en zetel dezes Konings, die wel de mag-
tigfte der Sangireefche Koningen , dog
wel de minfte in gezag , en zeer flap in

zyn regeering is. Gelyk zyn onderdaanen
hier door zeer ongebonden, baldadig, ook
zeer wild en woeft van leven , en weer-
barftig zyn , alzo heeft zyn Kapitein
Laoet, ofzee-voogd, Qingang hier veel

meer dan hy te zeggen.

Het is een algemeene misflag van al de

Koningen, zo op deze eilanden, als op lv

de ganlchc kuft van Celebes, dat die vor- En

ften 'er ecre inftellen , om ieder zyne on-
zel *

derdaanen op het zagtfle te regeeren, de- JJ3
wyl ieder van hen by zyn volk maar een

goeden naam , van dat hy een zagt en

medegaande regent is, zoekt te hebben $

maar deze vorft ( immers die in 'tjaar 1682,
en lang 'er na nog, regeerde) en dit Ta-
boekan, overtreft al de andere.

Zyn naam was , Marcus Francifcus La-
lero , die 'er toen nog niet lang Koning
geweeft was. Hy was loom, en vadfig,

omtrent alles by na onvcrfchillende, uit-

genomen , dat hy een groot overlpeelder,

en aan die zonde geheel en al overgege-

ven was.

Van het gedrag en den aart van dezen

vorft quam in 't jaar 168 f, op den eerften

Januari , dit volgende ben'gt uit Terna-

te in.
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By een Extraft uit een Miflïve van den

Heer Lobs, van den 3often Juli van 't jaar

1684, bleek, dat Marcus Lalero , Koning

yl'.
van Taboekan , met voordagt in Ternate

I- gekomen was , om des landvoogds aange-

m zigt te zien.

Buiten dien was 'er onmin tuflchen zyn

Hoogheid, en de dogter des Koning 's

van Candahar , de Princes Lorolabo , 't geen

ook de wezentlyke oorzaak vanzynkomft

daar was.

Hy {Marcus) had nog een Broeder,

Bangkal genaam t ,
gehad. En hun beider

vader beloofde Marcus, nog klein zynde,

aan de Princes, Lorolabo , en Bangkal aan

zekere Princes , Salontingo , te geven,

Marcus nu had van jongs af al geen

genegenheid voor de Princes Lorolabo , en

was reeds zo gemeenzaam met de Princes

Salontingo , dat zy door weder-zydze ge-

negenheid na eenige tyd bezwangert

wierd : niet tegenftaande het welke de

vader die Princes aan zyn jongften zoon,

Bangkal, op zyn Mohhammedaans trou-

wen deedt.

OndertufTchen quam Bangkal te over-

lyden ; waar op de eerfte liefde tuflchen

haar en haar eerfte vryer weder wortelen

fchoot , zo dat zy als man en vrouw
leefden.

OndertufTchen ging de Candaharefche

Princes mede een onbetamelyke gang,

hebbende nu met den eenen , en dan met
den anderen, te doen.

De Koning , Marcus Lalero <, nu Chriften

zynde, en de Candaharefche Princes bit-

ter Moorfch , zo bid hy U Ed. Hoog
Agtb. ootmoedig, dit eerfte gedwongen
huwelyk (een Toteriha , nu t'eenemaal

by de E. Maatfchappy verboden) te ver-

nietigen , en deze zyne Lieffte , by wel-

ke hy al verfcheide kinderen heeft *, hem
toe te ftaan , en zal hy dan eerft regt zyn
Koninklyke magt in 't voorftaan van

fchool en kerk naar behooren konnen in 't

werk ftellen ; zeggende , zonder die Prin-

ces niet te konnen leven.

Hier op hebben wy 't gevoelen van den

Eerw. D. de Leeuw ingenomen, die ons

gezegt heeft , dat de zaak zo lag , en dat

zyn Eerw: geen zwarigheid in de zelve

Zag ; hoewel hy beft oordeelde , die zaak

eerft aan Uw Hoog Edelheden voor te

dragen ; waar mede wy (zegt de Heer

det -tr-
Lobs) ons verdragen, te meer, alzo de

oekc Princes Lorolabo ons onlangs gefchreven
iaarEj:l- heeft, dat haar Hoogheid beft oordeelde

ynehe
'

C nuweVc tuflchen haar, en den Koning,

auwejk. Marcus Lalero te breken , als zy malkan-
ïerai< - deren maar verftaan konden omtrent het

Pttt^ Sene Lalero gezegt word van haar te

g

a

ed:
hebben.

keure. Omtrent welke zake wy danUw Ed. Ed.
wilde fpoedige bepaling en afdoeningverzoeken.

I. Deel.

Haar
Edelhe-

heden
verioateri

Over dit geval nu wierd by de Hooge
regeering het gevoelen van den Batavi-

fchen kerken-raad verzogt.

Den zzften Januari vond de kerken-
raad goed , alvorens oordeel te geven

,

nader opening van deze zaak aan de Heer
Directeur (of Opper-beftierdcr van den hier "over

handel der E. Maatfchappy in ganfeh In- 't oordeel

dien) Antoni Hurdt, te verzoeken.
^
an den

Den 2fften der zelver maand bleek in
fchen

vergadering, dat de Heer Hurdt zeide, kerken-

nader licht hier omtrent te konnen raad-

dog dat, zo de kerken-raad ee-

nige zwarigheden had, men die, van hen
opgegeven zynde , naar Ternate om na- \

der opening zou moeten overzenden.

Waar op dan befloten is deze Dubia, of

Gravamina, aan haare Edelheden op te

geen

geven

,

geven.

1 . Of Marcus Lalero een , of meer kin- Di*

voor haar
een,Se

, , vraagers

, had. doet.

deren by de Princes Salontingo
,

huwelyk met den Prins Bangkal

2. Of die nog leefden.

3

.

Of Lalero , na Salontingo bezwan-
gert te hebben, met Lorolabo getrouwtis.

4. Of hy toen Moorfch , of Chriften

was.

f. Of dit huwelyk met, of tegen, zyn
zin was.

6. Of hy Lorolabo bekent , en

7. Of hy van haar oit kinderen gehad

,

heeft.

8. Of die nog leven, of niet.

p. Of Bangkal met Salontingo , na hare

bezwangering, trouwde, of nier.

10. Of hy met haar trouwde voor, of

na hare verloffing.

11. Of 't zyn zin was, met haar te

trouwen, of niet.

12.. Of Bangkal Salontingo oit bekent

heeft , en of zy oit kinderen hadden

,

en

of 'er nog leven.

Of Salontingo nu Moorfch , of
Chriften is.

14. Zy verzogten ook het gevoelen van

D. De Leeuw, zo als hy dat aan de Heer
Lobs opgegeven had.

In 't jaar 1687, den lyften Januari bleek,

dat nu gezien was de verklaring vanD.De
Leeuw over de veertien pointten van den
Koning van Taboekan by den kerken-

raad van Baraviadenij-ftenjanuariin'tjaar

ióSf opgeftelt, welke zy bevonden zeer

te verfchillen van die van de regeering

van Ternate van den 3often Juli in 'r jaar

1684, aan haar Ed. Ed. overgezonden.

En alzo hen bleek, dat Marcus Lalero,

Koning van Taboekan , met de Princes

Lorolabo getrouwt was , en zy beideri

tot het Chriftendom overgegaan wa-
ren

,
gelyk ook zyn broeder Bangkal

j

met de Princes Lolonfego , hier vooren Sa-

lontingo genaamt, getrouwt, beide Chrif-

tenen geworden waren , 20 is het, dat

G deze
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En na 't

ant-

woord ,

daar over

haar oor-

deel

geeft.

Verder
flegt ge-

drag van
dezen

Koning.

deze Bangkal geftorven zynde, het zyn
]

broeder Marcus t'eenemaal ongeoorloft
j

geweeft is zyn eigen vrouw, Lorolabo^te

verftooten, en Lolonfego , zyn broeders

weduwe, te trouwen, alzo beide die din-

gen in Gods woord uitdrukkelyk verbo-

den werden.

Dit was het gevoelen des kerken-raads

van Batavia over dit overfpelig bedryf

van den Koning, Marcus Lalero , die, wel

verre van het naderhand te verbeteren,

het in 't vervolg, gelyk wy zien zullen

nog veel erger aangeftelt heeft.

Wanneer de Vaandrig , David Haak
den Z3ften September in'tjaar 1688, naar

Taboecan vertrok , om de gefchillen tuf-

fchen hem , en de vermogende Heeren

,

David Pandjalang , en 'Thomas ïï^dela
,

zyne Goegoegoe 's , of ryx-beftierders

,

neder te leggen , en hen de twee reeds by
hen tegen hem opgeworpene Paggers ( of
kleine vaftigheden met Clappus-boomen
omheint) te doen afbreken (dat zy ten

eerften zeer gewillig deden ) zo quam
hem den ijücn der zelve maand , na zyn
komft aldaar , al een vry flordig geval

van zyne verlatene vrouw , de PrincelTe

Larolabo , de zufter van den voornoem-
den David Pandjalang , en uit haar eigen

mond, voor.

Deze vorftin had zig by hare verfchy-

ning voor Haak , al eenige woorden laten

ontvallen , die hem aanleiding gaven , om
haar Hoogheid te vragen, waarom zyn
Hoogheid , de Koning , haar gemaal,
haar verlaten had.

Zy antwoordde, na eenige zugten hier

op , dat de Koning befloten had , de
huis-vrouw van eenen Kapitein Robbertus,

met bewilling van dien Kapitein, en zyn
vrouw, met of tegen haar Hoogheid 's

zin , te verruilen , een gedoente , 't geen
de Goegoegoe, haar broeder, dien vorft

wel zeer ernftig, als een daad meer de
beeften, dan Chriftenen, paffende, af-

geraden had; maar na welke vermaning
hy niet luifterde, 't geen haar Hoogheid
dan ook genoodzaakt had , om haar toe-

vlugt tot haren broeder te nemen, die,

over hare klagten geraakt, en zeer ver-

wondert zynde , den Koning gevraagt

had, of zyn zufter, die zo wel een Ko-
nings dogter, als hy een Konings zoon
was, ook iets, hare geboorte , en zulk

een Princeffe , onbetatnelyk , bedreven
hadt, op 't welk hy niets ten lafte van
haar Hoogheid wetende voort te brengen,
zo waren 'er, tuffchen den Koning, en
haren broeder, zeer hoogc woorden hier

over gerezen, te meer, alzo dit ganfeh

werk zyn ware oorfprong alleen uit een

groote verbittering van zyn Hoogheid
tegen dien ryx-beitierder zelf al zedert

een geruimen tyd te voren genomen had.

By dit zyn godlooos bedryf, 't geen
van zeer veel opfehudding aldaar geweeft,

en zelf ook tot op Batavia als een kerke-

lyke zaak (waar van wy elders breedcr

fpreken zullen ) gebragt is , was het

,

zo David Pandjalang , en deze Princes

,

hem klaagden, nog niet gebleven j maar
hyhad, deze vrouw van Kapitein Rob-
bertusy volgens zyn welluftigen aart haar

ten eerften al weder moede zynde , ook
om hals gebragt; een zaak , waar over
hy ook eenigen tyd op Ternate vaft ge-

zeten heeft, hoewel hy eindelyk, by ge-

brek van genoegzaam klaar bewys, daar

uit weder ontflagen was.

Na dit vuil ftuk nu had hy de Princes

Lorolabo weder als zyn gemalin aangeno-

men ; dog de zelve ook zeer qualyk ge-

handelt, om dat zy groote woorden over

een dubbeld nieuw overfpel van den Ko-
ning , cerft met de vrouw van den zee-

voogd Gingang , en daar na weder met
zyn eigen broeders vrouw , de Princes

Lolonfego begaan , gemaakt had , welk
laatfte zo verre gegaan was, dat hy de
laatftgemelde Princes (fchoonzynog twee
kinderen by zyn broeder in het leven

had) tot zyne gemalin reeds aangeno-
men had , en haar Hoogheid nu ten twee-
demaal verftooten , 't geen dan haar ge-

noodzaakt had , verder hare toevlugt tot

den Koning van Candahar, haren vader,

te nemen , alzo de Koning Lalero haren

broeder, en alle de zynen (zonder haar

Hoogheid eenigzins hier in te verfchoo-

nen) maar zogt te bederven ; waarom
ook haar broeder ( voornamelyk op aanra-

ding van den Sengadji van Bowan , en
meer anderen, onder verfcheiden valfche

voorwendingen , zo hen den Prins Paca-
rilla zeide) met zyn vrouw, kinderen,

en alle de zynen , eerft in 't bofch , en

daar na tot ,den Koning van Candahar,
zynen en haren vader , niet zonder bittere

traanen, en uit groote vreeze voor zyn
leven, gevlugt was.

Een geval, 't geen naderhand , en nog
lang daar na

,
groote moeijelykheden ge-

geven heeft , en alleen genoeg is , om ons

den welluftigen aart van dezen vorft te

leeren kennen. En wat die elendige Ko-
ningin betreft , wy zullen haar, eer wy
van dit eiland affcheiden, nog vry elendi-

ger aan haar einde zien geraken.

Behalven Taboecan ftaat ook Matane, W;
nevens zes dorpen op het Talauts eiland den

Lirong , vyf der zelver op het eiland j^"

Karkelang, en het grootfte deel van htt no g

dorp Noenoefa , op het Talauts eiland der

Noefla, (gelyk reeds aangemerkt is) on-

der hem.
Hy heeft ook lang met den Koningvan

Candahar, over 't vergiftigen der Taboe-

canze wateren gefchil gehad, 't gejenhy,

en

itaa
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en de Koning van Sjauw, hem
laft leidenj zeggende dat daar

menfchen op Taboekan, en op

Sjauw
,

geitorven waren -, om
hem nader waar te maken , zy zeiden een

kiftje in 't water gevonden te hebben,

waar in verfcheide gekromde fpellen, en

krom koper-draad , nevens veel fteentjens

en beentjes ,
gevonden waren , op welke

klare bewyzen zy beiden den Koning van

!j 1

e

a

°p Candahar den oorlog gedreigt, en hem
reeds genoodzaakt hadden met zyn vrou

,

kinderen , en inwoonders naar den berg

Aboe te vlugten , latende aan de eene zy-

de aan den Koning van Taboecan weten

,

dat hy hier aan geen fchuld ter wereld,

maar dat hy zich egter klaar gemaakt

had, om hem af te wagten , zo hy luft

had om koppen te halen , of dat hy
hem anders zelf zou komen bezoeken.

Deze inlanders zyn zeer bygeloovig,

welk bygeloof der zelve de vermogent-

ften op die eilanden , en op de gan-

Jche kuft van Celebes , zeer tot hun voor-

deel weten te gebruiken , zeer ftout iemand,

dien zy maar haten, de fchuld geven-

de van de wateren vergiftigt te hebben

,

terwyl zy nogtans dit zelf zo in der ftilte

hadden laten hertellen. Een bedryf , waar

van de overledene moeder des Konings
vvan Sjauw by uitftek een handje had , en

onder alle de eilanders zeer berugt ge-

weeft is, daar het nogtans niet anders

dan een liftige ftreek, en een behendig

eigen bewerkt verdigtfel alleenlyk tot het

bereiken van haar oogwit om zo een , die

zy befchuldigde, te verderven, dienende

was.

Op zulk een verdigtfel , en voorwen-
ding, of op dit zetten van zo een kiftje

in het water kon nu juift op dien tyd

zulk een fterfte als men hier op wel ver-

volgens gezien had, niet volgen > maar
het is zeker dat die niet anders , dan van
de bedorvc zwavelagtige lugt , door de
dampen uit den brandenden berg Aboe
zig zo wel over het land van Candahar,

aar als over dat van Taboecan, verfpreidende,

=
6j

3te voortgekomen zy, 't geen niet alleen zelf

aan ons fcheeps-volk, wanneer dat op
zulk een zwavel-dampigen tyd juift in de
baai van Pettha lag, en zo lang als het

daar met hun fchip bleef leggen, maar in

den later tyd zo klaar aan Candahar zelf,

en des zelfs inwoonders (gelyk wy nader

by't fpringen en branden van dezen berg,
toonen zullen) gebleken is, dat 'er geen
reden in de wereld zederd overbleef om
daar aan te twyffelen , aangezien het dien

Koning zelf, en zeer veel van zyn inge-
zetenen , het leven nog gekoft heeft.

Ook wift ieder een, hoe ongezond de
lugt-ftreek van Taboecan

, ja zelf ook
vooral die van Mangenitoe, Taroena en

Calongan wasj en fchoon men de lugt in

Candahar zo vergiftigt niet bevond,
dat quam daar van daan , om dat het

,

fchoon digt by dien berg , egter ook vry

na by dien Noord-hoek gelegen was , en
dus ten eerften door verfcheide winden
gezuivert wierd. Behalven dat die damp
zich ook meer naar de overkuft , en
naar het Zuiden toe, fchynt verfpreid te

hebben.

En indien men naar zulke grollen en

van den inlander zou wil-verdigtfels

len hooien , men zou 'er honderd konnen
voortbrengen daar niets aan is , fchoon zy
altyd dezen of genen botterik weten op
te maken , om getuigenis der waarheid

tegen dezen of genen, diens verderf zy
zo bot te geven , dat de

leugen

zelf

zoeken, dog zo bot te geven ,

, en het verdigtfel , ten eerften van
voor den dag komt. En dit is de

regte bygeloovige aart van alle deze

Molukze eilanders. Zy zyn zeer bitter

op malkanderen, en zommige zo loos,

dat zy 'er een , dien zy niet eens meenen,
befchuldigen zullen , om het door 't be-

fteken van de tweeden een derden, diezy
haten, op den kop te draaijen , verze-

kert zynde, dat die tweede 'er zig zeer

wel door redden zal.

Al deze oneenigheden fpruiten of uit

hunne hoereryen, en overfpelen, of uit

hunne landeryen enSagoe-boffchen, waar
op zy zo gezet zyn, dat zy malkanderen
om eenen boom, hoe gering ook, ter

dood toe vervolgen zouden
,
gevende dien

haat aan hunne kinderen , en kinds-kin-

deren , met de erfenis , en als een erf-goed

overj ja zy oordeelen , dat zy geen ze-

gen zouden hebben , indien zy zo of zo
een, welkers over over-groot-vaders over-

groot-vader den hunnen zulk een boom
ontnomen had , niet ten uiterften zogten

te verderven.

Het dorp Taboecan is ( behalven Ta-
roena) het volkrykfte op dit ganfche ei-

land, en het had in 't jaar 1709, omtrent

'

de twee duizend ingezetenen , en zeven
honderd weerbare mannen.
Het dorpje Pettha ( dat een myl van De dor-

Taboecan legt) voor by zynde zo komt P"1^-
,

men by het dorp Coema, of Bindade,dat mg'
c^

e'

agter een hoek omtrent drie mylen van meer an-

Taboekan afgelegen is. Vlak voor 't zelve derehier

af en aan den wal, in den mond van een ^ '

diepe baai , legt een klein eilandje zonder

naam.

Digt hier aan volgen twee dorpkens,

Coelor ( ook wel Coeloere ) genaamt , Eilande^
voor de welke een half myl of wat meer kens.hiei

van den wal, regt Zuiden op , eerft het omtrent»,

eiland Torrang, en wat verder 't eiland

Batoeingko, als op een rei, legt.

De ingezetenen van dit Coema plagten

een getal van drie honderd en vyftig, en

G 2, die

Machc
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die van Coelor omtrent drie honderd en

veertig zielen , en het eerfte honderd en

tien , en het laatfte honderd weerbare

mannen uit te maken; en ftaan al mede
onder den Koning van Taboecan.

Het dorp Het dorp Menala (van zommige ook
Menala , Wel Menalongko genaamt ) legt een Ma-
al mede

ne myj vercjer ^y een j^; £[et ftaAt aJ

hem mede onder dezen Koning , en had in 't

ftaande, jaar 1709, omtrent drie honderd en twin-

tig ingezetenen , en honderd weerbare

mannen.
Wat verder om de Zuid legt vlak voor

den wal , en zeer digt daar by , het ei-

land Lawefang pas voor by welkers Zui-

delyken hoek omtrent een quart myl van

Menala, het dorp Manna., be-Zuiden 't

welke, een quart myl van de wal , en

even zo verre van de Zuid-hoek van La-
wefang het eiland Bing,en pas be-Ooften

het welke, zeer digr 'er aan des zelfs Ooft-

hoek het eiland Bellande legt , aan wel-

kers Noord-hoek zich drie kleine eilan-

dekens Noord-Ooft op in een rei ver-

toonen.

Dit dorp , welkers ingezetenen ik ner-

gens uitgedrukt gevonden heb , ftaat al

mede onder den Koning van Taboecan

,

gelyk ook het groot dorp Saloerhan, dat

omtrent twee mylen van 't dorp Manna,
en omtrent vier mylen van Menala , legt.

Het is ook een van de grootfte dorpen,

zo van den Koning van Taboecan , als

van 't ganfeh eiland Sangir, vermits het

in 't jaar 1709, omtrent duizend en vyf
honderd ingezetenen had , en vyf honderd
mannen met fchildt en zwaard uitleveren

kon.

Waar uit dan blykt, dat hy acht of
negen dorpen , een duizend zes honderd

en zeftig weerbare mannen, en vyf dui-

zend en zeftig zielen alleen hier op Sangir

onder zich had ; zonder noch eens de

twaalf en half dorpen , elf honderd en
negentig weerbare mannen , en de drie

duizend vyf honderd en zeventig zielen,

die op de Talautze eilanden onder hem
ftonden, te rekenen, 't geen in 't geheel

een magt van twee duizend acht honderd
en vyftig mannen ten oorlog , en acht

duizend zes honderd en dertig zielen

(waarlyk al een vry groote magt) komt
tut te maken.
En om de aanzienlykheid der Konin-

gen van Taboecan nog meer te toonen

,

de Koning van Ternate, Kaitjili Sibori

heeft een Taboecanfe Princes (die hy in

't jaar 16j

f

, de Koning van Taboecan,
ook weder t'huis zond ) tot zyn gemalin

getrouwt.

Dus ziet men, dat die Koning de mee-
fte landen, en volkeren, van dit eiland,

en 't grootfte gedeelte van de Ooft-zyde
des zelfs , onder zyn gebied hebbende,

En ïyn
groote
magt ver

toont.

erm

niet alleen voor een der vermogenfte San-
gireefche vorften, maar voor de eerfte

der zelve te houden is, zohy zyn magt
maar wel wift te gebruiken j maar deze
Lalero (alzo ik niet weet of hy nog leeft)

was een bot, wulps, en zeer bygeloovig

vorft, die zig meer aan zyn Duivel als

aan zyn Gods-dienft gelegen liet leggen,

waar van hy in 't jaar 1690 , een klare

preuve gaf , wanneer hy
,

pas voor de
komft van den gcvolmagtigden , den Vaan-
drik Haak, in de maand Auguftus aan

den Duivel geoffert had , om dat een kind
van hem by zyne geëgte byzit, de Prin-

ces Lolonego
,
gewonnen , krank was.

Dus verre nu hebben wy den omtrek
van dit eiland befchreven , by 't welke
wy nog met een letter voegen konnen,
dat het ganfeh eiland Chrilten , uitgeno-

men Candahar, dat half Chriften en half

Moorfch is. Men heeft 'er in 't jaar 1709
een getal van elf fchoolen , en fchool-

meefters gehad , van welke breeder voor-
ftel, en opening, terplaatfe, daar ik van
den Godsdienft alhier handelen zal , ftaat

gegeven te werden.

Men heeft hier, en op eenige naburige Veel

eilanden, als Sjauw, Pangafare, of Ta- lappi

gulanda, enz. zeer veel Kallappa ofCocos- bo0i

boomen, waar door deze inlanders, by Ir*

genoegzame neerftigheid, voor al, indien

zy van een meulen , om de olie uit de
Nooten, ofKalappa-vrugten, teperfTen,

en vangenoegzame Martavaanen ( ofgroo-
te verglaafde potten , die drie of vier an-
kers nat houden) voorzien waren, in ftaac

zouden zyn een groote menigte van olie

te verzamelen, en die tegen een redely-

ken prys, of acht kannen voor een ryx-
daalder, niet alleen ten dienfte van de
Molukze iandvoogdy, maar Izelfook tot

gerief der nabuuren , te konnen leveren.

Men vind op dit eiland ook redelykEnrt-

goed timmerhout , zo om huizen, als ty* ë
1

om 'er fchepen af te bouwen, en ook veel L"
1
"!

1

Sagoe-boomen , van welke 'er een groot
deel op Saloerhan ftaan , op welke de
Goegoegoe Jeronimus Darras wel eenen
eifch maakt, dog zy behooren den Ko-
ning van Taboecan toe.

Wat nu het binnenfte van dit eiland

betreft, aan de Ooft-zyde is het van den
Noord- tot den Zuid-hoek toe zeer vlak j Waai

dog aan de Weft-zyde van het dorp eilanc

Niroezenkajoe, en Candahar af al vry ^',
bergagtig , hoewel de hoogfte berg ,i,

van het ganfeh eiland de berg Aboe ge-

naamt, met zyn Noord-einde voor Can-

dahar, met zyn Zuid-einde tot voor Ta-

roena, en met zyn ganfeh lighaam zich

ten grootften deelen voor Sarab , Saroe-

doekel en Calongan , omtrent een , ofeen

en een half myl landewaard in , en naar 't

Ooftentoe, vertonende, zig boven alle de

andere
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andere by uitftek van verre kennen doet.

Dit is mede een vuur-berg , die zig

en niet alleen altyd met een pluim wat be-

Zuiden zynen top vertoont , maar die in

't jaar 171 1
, zedert den 1 oden Decem-

ber afgryfelyk gebrand, en ook zyn bran-

i-dende zwavel-itoffen , zo verre men die

geele verw op dit eiland zelf, van den
'" Noord-hoek af tot Taboecan, enTaroe-

na toe, uitgedrukt ziet, met zeer doode-

lyke gevolgen voor alle die dorpen en der

zelver ingezetenen , verfpreit heeft , waar

mede hy ook klaar beveiligt , dat men
het fterven van zo veele Taboecanders en

andere inlanders , daar omtrent zig met
der woon gehouden hebbende, niet aan

het vergiftigen van de wateren door den

Koning van Candahar ; maar enkelyk aan

de uitwerking van dezen berg , in 't ver-

giftigen van de lugt door zyne geiladig

uitdampende zwavel-ftoffen , had toe te

fchryven.

Hoe zig dit verfchrikkelyk branden

van dien berg toegedragen heeft, vinden

wy breder in dit verhaal, 't geen dèpoft-

houdende Corporaal naar 'JL ernate over

Manado gezonden heeft.

ExtratJ uit het Taboecans dag-

regijier , onder den 1 o den tot den

1

6

den December dezes Jaars ijii.
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Onderdag den 1 oden , 's nagts , on-

gevaar de klok half twee uuren,

ontftont hier een felle wind uit den

Noord-Ooften, vermengt met zwaren

regen, donder, en blixem , waar op

kort daar aan een aard beving volgde,

waar door ik, en de poft-houders, de

Logie verlieten , en ons onder den bloo-

ten hemel begaven.

„ Kort daar aan , of wat Over tweën

,

hoorde ik een naar gefchrèi en gekerm,

rondom de woning der Maatfchappy:

en fchoon het zeer donker was , zo

gaf ons het weerligt klaarheit genoeg,

om de menfehen, met troppen van

honderden, en vyftigen, langs ftrand

de vlugt te zien nemen , zonder dat ik

wift, wat de reden hier af was ; maar
even zo als ik , met die gedagten be-

zet was, quamen 'er zulke elendige

flagen uit den berg , dat wy malkande-

ren niet koften hooren , waar op by
honderden van fteenen volgden , die by
ons nedervielen j zo dat wy verpligt

waren, in huis te gaan. Daar nu ko-
mende , en agter uit ziende , zo was
het als of de geheeleberg, Aboe ge-

naamt, hierop Sangir, in het Weften van
ons gelegen , niet anders als een klomp
vuur was> en het fpringen duurde tot

de klokke half vier 5 maar de wind ging

33

33

33

33

33

33

33

J3

33

leggen , zo dat wy de zwavelagtige
ftoffe gewaar wierden j terwyl het ker-

men van de menfehen zich nog al liet

hooren : want zy beeldden zich in j

dat de wereld verging.

„ Door het vlugten van alle het volk,,

vraagde ik 'aan eenigen , die met vrouw,
en kinderen voorby gingen , waar zy
naar toe wilden , en waarom zy niet in

de Negry bleven. Zy antwoordden
my daar op, dat de Koning, en zyn
Babatos (of raaden) al weg waren

j

en dat zy mede alle van Sarab af qua-

men, den wil hebbende, om naar den
bogt van Pettha , en Matiekje , te

gaan} ik liet aanftonds vernemen, of
de Koning al weg was j maar my wierdt

berigt j dat hy nog t'huis was, hoewel
zyn goederen , en kinderen , al weg
waren.

„ Wy bleven dan in dezen nood , een

gebed tot God doende , dat hy ons

in 's Compagnies Logie geliefde te be-

fchermen, en waren in zwaren angft,

vermits wy niet anders als de dood
voor oogen zagen > 't geen tot de klok
vyf uuren bleef duren.

„ Ik , een poll-houder en vier jongens
befloten eens na des Konings woonin-
ge te gaan, en te zien, of men hem j

zo hy nog niet weg mogt zyn, dan in

de Negry kon doen blyven, vermits

door zyn vertrek, geen levendige ziel

daar toe te bewegen zou geweeft zyn.

Ik , daar komende , vond niet meer als

een ouden jongen, den welken ik naar

den Koning vroeg, en die my ant-

woordde , het niet te weten , waar op
hy zo weg naar agteren liep. Een wei-
nig daar gëdraalt hebbende , verfcheen

Kapitein Boeca , en de Kapitein Laoet,
Gingang, die mede naar den Koning-
vroegen } maar die niet en quam , was
hy, die ëerft tegen half zes, gewapent
met een kris op zyde, agter in quam,
en my zeide, zyn gevoeg gedaan te

hebben.

„ Ik vraagde hem j of het volk niet iii

de Negry zoude te houden wezen:
want naar het toefcheen, zo brandde
de berg Zo veel niet , als ten drie uuren.

Hy zeide , neen : want nu zal het
brandend water afkomen, en daar zyn
zy bang voor.

,j De Koning verzögt my dezen ogtend
om zig in de woöning der Maatfchap-

py op te mogen houden , 't geen ik

hem inwilligde, Öndertuflchen gin-

gen wy eens naar de kerk, en toen was

het halfzeven} maar konden nog niet

zien , waar de dag van daan komen
zouw , daar was zeer wéinig volk in

de zelve, waar na wy, een gebed tot

God gedaan hebbende, weder naarde

G 3 ii Logic
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Logie gingen, wagtende al naarden

dag tot half agt toe, wanneer die eenig-

zints doorbrak , maar in 'c Wellen
konden zy niet zien als vuur, 't geen

het ligt gaf} dog ten negen uuren begon

het te ltillen. De dag wierd helder,

de brand minderde , en de wind begon

uit den Noorden weder toe te nemen

,

waar voor wy Godt loofden , en dank-

ten : die de brandende ftofte van deze

Negry afleidde ; en die in tegendeel

weder naar Calongan en Taroena

voerdde.

Vrydag den 1 1 den , bleef de berg

Aboe nog al, dog zo fterk niet, bran-

den en vuur uit te werpen , als

des daags voren. Daar quamen hier

eenige menfchen van de Negryen Ba-

nawabrae , of Braë , en Matanè ,

de vlugt nemen, vermits zy het daar

van de hitte niet konden houden. Ook
waren op de eerft gemelde Negry, en

in 't Bofch , al honderd en zes en der-

tig dooden (waar onder de Princefle

Lorolabo , en haar dogter, Sarabanong

genaamt,was) en op de laatft-gemelde

'er honderd en dertig gevonden , de

welke meeft door de vuuren verflonden

R

33

33
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33

waren.

„ Wat nu Candahar aanging
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, daar af

willen zy nog niets te verhalen } maar
zeiden , daar meer vuur te zyn geval-

len , als op' een van alle de Negryen.

,, De Koning van Taboecan , mede
hebbende laten vernemen, of 'er geen

volk van deze Negry uit de tuinen ge-

mift wierd , zo quamen de uitgezon-

denen tegen den avond wederom , me-
de brengende een verbrande menfehen-

hand , en voet , de welke zy benevens

nog drie en twintig menfchen , in de

tuin van den Taboecanfen kapitein

Confa gevonden hadden , alwaar de

huizen tot aflche verbrand waren.

„ Deze tuin is ongevaar een half myl
van de Negry, van Negri Bahroe een

groot uur , en van Matanè drie uuren.

„ Dezen dag hebben wy over de zes

honderd menfchen getelt, die alle de

vlugt naamen, en naarPettha gingen.

„ Saturdag den i zden was de berg nog
al brandende, als des daags te voren.

In den ogtentftond quamen twee
Taboecanders , de welke des vrydags

naar Matanè waren gegaan, om naar

hunne vrienden te zien , die my het

droevig nood-lot, 't geen den Koning
van Candahar , benevens zyn onderdaa-

nen, zo wel Chriftenen als Mooren
,

overkomen was , wiften te berigten -,

de welke het alle met de dood hadden
moeten bezuuren , zonder dat 'er een

huis, groot of klein, ja tot de boomen
toe , was blyven ftaan j zynde alles

eigen

leven

verbrand, of tegen den grond ter neder
geilagen , uitgezeit een klein Negrytje,

Talawit genaamt , tuflehen Matanè,
en Candahar gelegen. Daar waren om-
trent honderd en zestig Candaharezen

overgefchoten , en den Koning , Sjam-

fialam hadden zy des daags te voren

op Candahar begraven , met een zoon-

tje van hem , dat zy in zyn armen
hadden vinden leggen : want hy niet

verbrand, maar door de hitte des vuurs

verftikt , was. Het getal der dooden
op Candahar is op gegeven , zo mans

,

vrouwen, als kinderen, twee duizend Al

en dertig koppen , waar onder gere- °P

kent is de fchool-meefter, jindrksPie-^

terfz., en de Marinjo Daar
waren ook gevonden vyf metale luik-

jes , en een yfere dreg , de welke den
Koning van Candahar toequamen , en

zy zogten nog naar andere vyf van een

of twee pont bals.

„ Tegen den avond werd my berigt,

dat de Hhoekom van Taboecan , Abra-
ham Datholomeus , en drie zoons van
hem , mede op Candahar het

nood-lot aangetroffen , en het

met de dood verwiflelt hadden.

„ Zondag den 13 den, vermits de berg
Aboe was ophoudende met vuur te

werpen , zond ik den zoldaaat , Thomas

Juftus, en eenige inlanders, naar de
Negryen , Matanè , Candahar , en een
nieuwe Negry, om te vernemen, of
het op gilleren verhaalde ook naar

waarheid my aangebragt was, die te-

gen den avond wederom quamen , en
zeiden, het zoodanig de waarheid te

zyn , als onder de dagtekening van

gifteren ftondt aangehaalt j maar z

hadden onder weg meer als over
vier honderd menfchen vinden leggen,

alle door hitte van het vuur (na hun
oordeel ) geflikt , vermits zy niet ver-

brand, maar gaafvan ligchaam waren;
en het water hadden zy aan ftrand ko-

kende gevonden > ja menigten , die

hunne voeten toonden , waren door

het water verbrand. In de Chriften-

Negry op Candahar hadden zy een

„ meisje omtrent agtien maanden oud

„ gevonden , 't welk tuflehen twee doo-

„ de ligchaamen in lag. Het was eenig-

„ zints aan den arm verbrand ; maar,

„ menfchen ziende , begon het te huilen,

„ en , op zyn Sangirees , om water te

„ roepen.

„ Het had ook volgens hunne gifljflg

»

van den ioden dezer daar al gelegen,

en is jegenwoordig by een van zyn

vrienden ingenomen.

„ Den Hhoekum , Abraham Datolomeus,

hadden zy daar op Candahar, benevens

zyn drie zoons, begraven.

„ Maan-
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„ Maandag den i.|den de berg al meer-

der afgenomen hebbende met branden,

dog niet met dampen , zo quam de

Taboekander Gorahe, van Mangenitoe,

en Taroena, die my wift te berigten,

dat op Calongan zeventig menfehen

waren verbrand , buiten de geenen , de

welke zwaar gewond , dog nog in 't

leven waren j en de fchool-meefterwas

„ met de overgefchotene menfehen naar

„ Taroena gcvlugt , om zich daar ter

„ neder te zetten , vermits zy het op Ca-

„ longan niet dorften houden ; dog op

,, Taroena was het al zo elendig geitelt

,

,, want daar mede vier honderd en acht

„ zielen door den vuure weggerukt wa-

„ ren , waarom zy alle overgefchotene

„ mede de vlugt naar Mangenitoe namen,

„ vermits in die Negry mede wel eenige

,, fteenen gevallen waren, dog daar geen

„ fchade aan menfehen , of huizen, ge-

„ fchied was. De Mardyker , Baftiaan

„ de Grati'a was eergifteren, of op den

„ uden dezer , met zyn chaloepje op
Mangenitoe aangekomen.

y, Ik kreeg berigt , dat in de Negryen

5, Saloerhan , Menala , Coelor , en Coema

,

„ mede geen fchade, door het fpringen

„ van den bergAboe, aan menfehen nog

„ huizen, was gefchied.

„ Dingsdag den i f
den

}
komt alhier

„ van de Negry Talawit , digt by Can-

„ dahar gelegen , de nog in 't leven zyn-

„ de Singadji Bengoenang , en Kimelaha

„ Mallafigi , benevens in de dertig Can-

„ daharefen, my verhalende, dat zy dit

„ aan waren gekomen, om zich aan my
„ te vertoonen , en bekent te maken,

„ dat zy hunnen Koning hadden begra-

„ ven, en dat zy in 't geheel , zo mans,

„ en vrouwen, als kinderen, nog ora-

„ trent duizend fterk waren , die geene

„ mede te rekenen , de welke op Saran-

, ,
gani met den Goegoegoe Thomas Sigoe-

„ goe
, ( die eerft daags op Sangir ver-

„ wagt wierd) en met die, dewelke zo

,, hier en daar verftrooit zyn, op Sangir

„ geweeft waren.

„ De broeder van den Koning Sjam

„ Sialam, Culabato genaamt, woont op

„ Taroena , en is
,

jegenwoordig met

„ dien Koning naar Talawit; en d'an-

„ der broeder Salarangi genaamt , woont

j, hier op een eiland, en erneert zig met

, 5
tuinen te maken. Deze Sengadji ver-

haalde ook , dat zy het in dé Negry
Talawit nog wat gaande meenden te

houden, om te zien, of het daar beter

„ zoude werden, dat zy anders genegen

„ waren hier op Taboecan , of elders,

„ te gaan woonen. Hy hadde vyf ftuk-

„ jes van al 't gefchut , ende een yfere

„ dreg , onder zyn bewaring , en zoude

5, zien, of hy de andere vyfmede magtig
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konde worden ; maar tot het ander

goed van den Koning zag hy geen kans, \velk

vermits Candahar geheel , en al tot de eerfre

grond toe verdelgt was. ganfeh

„ Tegen den avond quamen hier op was
Taboecan , drie doode ligchaamen aan-

dryven, de welke de Koning in een

put liet gooi jen, en met aarde toedekken.

„ Ook wierd my berigt , dat al de

Valeyen hier rondom Takoekan ge-

flooten waren , en geen water-loozing

ter weereld hadden, en dat zy uit dien

hoofde alle zeer bang waren, dat deze

Negry, mede overltolpt zou worden,
wanneer dat quam door te breeken.

„ Woensdag den ióden liet ik daar

na vernemen door eenige inlanders, die

my tot weder-berigt bragten , dat het

zoodanig waarlyk geitelt was ; maar
dat zy niet verder dan een klein uurtje

het bofch in hadden konnen gaan,

door dien het aardryk daar rondom
nog brandde, en het te heet was, om
verder te gaan.

„ Donderdag den iy^eii
, dampte de

„ berg nog al even fterk, maar wierp

„ geen vuur meer uit.

„ Tegen den avond vertrok 'er een

„ vaartuig van hiernaar Tagulanda,waar

„ mede ik een klein gelei-briefje aan dien

Koning zond , met verzoek , om een

33
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vaartuig tot het verder beftellen van
den brief der Maatfchappy aan het

opper-hoofd tot Manado, den E. Hen-
drik van der £urgh,te verzorgen. Was
geteekend , jindries Dulee , onderftond ;

Gecollationeert, accordeert, Manado,
in 's Compagnie Logie, den uden Ja-
nuari 171 2, en geteekent, Henrik van
der Bur?.

Accordeert:

y» Bogaart.

Secretaris,

Om nu een nette fchets te hebben van
de magt , die deze eilanden , van welke
wy tot nog toe gefproken hebben , voor

den Koning van Ternaté , het zy ten oor-

log, het zy wel in het geheel opbren-

gen konnen , zullen wy hier in een

korte ftaat de fterkte van ieder in 't by
zonder by een voegen.

Eilan=



Schets
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macht en

man-
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voor-
noemde
eilanden,

byeen ge-

trokken ,

en watzy
voor den
Koning
van Ter-
nate op-

brengen.
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Eilanden

BESGHRY
Weerbare mannen Zielen.

Sarangani

De Talautze eilanden,

't Eiland Noefla.

Het dorp Noenoefa.

voor Taboecan 300 {"

Taroena
Mangenitoe.

7°<
30 c

Het dorp Lijang voor

Taboecan 80

Het dorp Bacafla voor

David Pandjalang 30

Het eiland Karkalang

voor Taboecan
De dorpen

Naun
Boendade
Gemy
Bomboe

30
po

3°

Bolloedoe 40

Voor WdeU
De dorpen
Entfje

Ajen 100

Voor Pandjalang

De dorpen

Machatarang fo
Kiama 20

Onder Tagulanda
Het dorp Poeloetang

Het eiland Lirong
voor Taboecan
Deze dorpen
Lirong beneden ifo
Ringkaloen fo
Mofon r 100
Selle 1
Kalonga 70
Saliloeboedoe zoo

Voor Pandjalang

De dorpen

Alloe 200

Lirong boven fo

Het eiland Ca-

broeang

700 2700

1200

400

240

100

110

240

IfO

70

j-IO 2570

f70

IfO 2fOO

3OO

33ÖÖ

IOOO

10710

VING DER
Eilanden Weerbare mannen

Tranfportere 3300
Op Sangir

De dorpen

Onder Candahar poo
Saroedoekel 70

P70

Onder Taroena r
Calongan<'

Saban v.

Mangenitoe470
Tamacko 180

Onder Taboecan
de dorpen

Matane
Negri Bahroe
Taboecan
Coelor

Coema
Menala
•Manna
Saloerhan

800

65-0

Zielen

10710

3000

2380*

37«

1400

j88

Ifó jf°

700 2000

100
110

100

340

3f°
320

ƒ00
1660

IfOO

7380 23J-ZO

Dus zien wy by deze korte fchets de
fterkte van de manfchap , en zielen , die de
eilanden Sarangani, en de vier Talautiè

eilanden, NoelTa , Karkelang, Lirong,
en Cabroang, benevens het eiland San-

gir, konnen opbrengen, en dat die te za-

men zeven duizend drie hondert , en tag-

tig weerbare mannen, en drie en twintig

duizend vyf honderd en veertig zielen

uitmaken.

Wanneer nu dit eiland Sangir onder de

Ternataanfche kroon geraakt , of door

wat Koning van Ternate dit verovert zy,

blykt my nergens. Uit ons verhaal, den

Godsdienft alhier betreffende, zal blyken

dat dit eiland door de Portngeefche Prie-

fters al in 't jaar if68 , en vervolgens, is

bezogt geweeft.

In 't jaar iÖ2f de 13de Maart, heb-

ben wy het fchip de Trouw daar op ver-

loren > en ik zie uit de reizen van den

zee-voogd, Jcris van Spilbergen , dat het

in 't jaar 1616 in Maert, by zyn komft

in de Moluccos, al is bekent geweell.

Aangezien wy van Sangir niets meer

van belang weten te zeggen , zulten

wy van daar naar het eiland Sjauw over-

gaan.

TWEEDE
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BEfchryving van 't eiland Sjauw. Eilanden tuffchen dit, en tuffchen Sangir, Mafla-

pe, ff» heilig eilandje. En nog een ander door de Jefuiten wel eer ge- eigent, envcc-

ryk gemaakt. Eilanden, voor 't dorp Oeloe leggende. 't Dorp Pehe, 's Konings hof-

plaats. En 't eiland Makelehe. Sjauw zeer berg-agtig, en een vuur-berg hier mede-.

Hoe groot het in den omtrek is< Des zelfs dorpen, en der zelver macht. Veiling hier

weleer. De Koning en Grooten hier in 't jaar 1689. De Koning van Sjauw is ook

Koning van Cabroewang, enz. Verder bericht van de Jefuiten alhier , en wanneer 't

eiland al is bekent geworden , en door den Koning van Ternate verovert. Het eiland

Pangafare , of Tagulanda. Door Koning Hair verovert. De dorpen en manfchap

van dit eilandt. Wat op V zelve al valt. De zee-macht van Sangir , Sjauw , en Ta-
gulanda. Hoe lang Tagulanda al zy bekend geweejl. Eilanden be-ÏVefien 't zelve. Be-

Jchryving in 't gemeen van de landen van den Koning van Ternate , op de Kuft van

Celebes leggende. Manado, de hoofd-plaats. Manfchap, f» veiling. Spanjaarden j

wel eer eek hier , dog door ons overwonnen. Wat voor dorpen onder Manado ftaan, en

manfchap der zelve. Verdere dorpen, en eilanden , hier onder ftaande. Al welke

landen de E. Maatfchappy verovert heeft. Aart dezer volken. Macht der Tolken hier

wel eer. Wat hier al valt. Laflen dezer volkeren , die zy dragen moeten. Vergezogte

bezuiniging van den Heer Padbrugge omtrent kerkelyke zaaken. Aart der volkeren

dieper landwaard in. Die nader befcbreven werden. Nevens de Land-wegen , Swavel , en

verdere waaren, die men hier heeft, en goed koop bekomt. Heerlyk ebben-hout. Waarde
vogel-nefliens hier vallen. Waarom een Predikant wel een klein voordeeltje op een bezoek

«f Vifte zou mogen hebben. Vogelen, die de Nefljens maken. Badjos, een foort van

volkeren alhier , nader befchreven. Befchryving van de Kuil van Manado in 't byzon-

der. De bocht van Amoera. De uiterfte grenspaal des Konings van Boelan, Het

koninkryk van Boelan , en 't dorp , zo genaamt. Het dorp Salamadonga , en meer andere.

JVonderlyke verandering van den weg. De Koning van Boelan in 't jaar ijof befchre-

ven. Bruidfchat van Jeronimus d'Arras , en gèfchil daar over. Die van Boelan van

een krocodil afkomftig. Het dorp Auwn, en de eilandekens 'er by. Weg naar de Mo-
gonde. Caudipan , een koninkryk , in de dorpen Dauw , en Boelan itam , verdeelt.

Reden van deze verdeeling. Caudipan raakt onder den Koning van Macaflar. Dog
komt in V jaar 1 660 , weder aan den Koning van Ternate. Verder bewys van ons recht

op Caudipan , door den Heer Padbrugge aan den Jefuit Tercottus voorgeftelt. De
wreede Princes Linkakoa, bejlierfter van Boelan itam. Vergeeffche moeite aangewent

om den Koning van Sjauw 'er in te dringen. Waarom de Heer Padbrugge die van Boe-

lan itam het hals-recht ontnomen, en belaft heeft de bofch-huizen te verbranden. Noch
andere bevelen door dien Heer aan zyn opvolger wegens Koning Binangkal , <f# zyn doch-

ter, gegeven. Het dorp Bwool, en des zelfs manfchap. Wat hier valt. Vanwaar
des zelfs ingezetenen afkomftig zyn. De eilanden, Middelburg, en Vliffingen. Waar
by een overgang van de eene zee tot de andere is, die tot Limbotto uitkomt, hoewel 'er

nog een andere weg is. De bocht van Tontoli, en des zelfs beflierders. Groot vermo-

gen van dit volk. Lafl , aan de Tontoliërs opgelegt. Het dorp Dondo. Een overgarig

hier na Tomini, en ook na Silenfak , en Bala-iffan, en waar die weg verder uitkomt.

Dampelas, een dorp hier omtrent, en 't verdichtfel van des zelfs goud-rivier. Tweedere

lei dorpen van dien naam. Het dorp Cool. Macht der Tontoliërs. Het dorp Cotta.

Hoe verre Dondo van Silenfak legt. De bocht van Cajeli , wat voor by den uit-hoek

van Bala-ifTan. Dorpen daar in, en daar omtrent gelegen, met hunne Hoofden. Macht,
en manfchap dezer dorpen. Verwoefting van Cajeli en Tabali , door de Mandareezeri.

Het dorp Paloe, en des zelfs manfchap, mitsgaders de dorpen, daar onder. De Koning
van Paloe , en de aart van zyn land. Wat hier al valt. De dorpen Badi,Tocco-Boedi,
Toboli, en Tololi. Overgang der Mandareezen hier. De manfchap, onderden Koning
van Ternate, by een getrokken.

H Et eiland Sjauw (van Jarricus

,

Zion, genaamt) legt middens
lands meeil op twee graaden en

half, ilyf Noorder breed-een

Deel.

te en is van Ternate dus dertig myl ge-

legen.

De Zuid-hoek van het eiland Sangir

legt, na gifïïng, van Sjauw zeven en een

H half'
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dog het dorp Taroena (daar! in 't midden, rondom het welke 't land

Eilanden

tufichen

dit en

tufichen

Sansir.

Ma (Tape

,

men gemeenelyk van daan fchept) ruim

twintig mylen.

Als men van Sangir na Sjauw vertrekt,

zo ontmoet men, Zuidwaards op, ver-

fcheide eilandekens ( by ons bevorens al

gemelt ) die alle woeft , onbewoont en

zonder eenig vee zyn , behalven een,

Maflape genoemt, op het welke ver-

fcheide bokken , en door een oud by-geloof

omtrent dit eilandje (gelyk wy bevorens

van 't eiland Caboe Loeioe dit ook toon-

den ) hier op van tyd tot tyd gebragt zyn.

Die van Sjauw , en meer andere hou-

cen heilig den dit mede voor een heilig eiland , en
eilandje. voor een gewyde plaats , alwaar niet

alleen deze en gene van het (legt volk

onder den inlander, maar zelfs ook ver-

fcheide Koningen en grooten, by voor-

val van fware ziekten, of andere onge-

vallen, heul en trooft gaan zoeken, met
dan op dit eiland eenige levende bokken
te brengen , 't geen zy oordeelen in ftaat

te zyn om hunne ziekte voorfpoedig te

genezen, of hun elendete verzagten
, ja

die geheel weg te nemen.

En no<* Buiten dit eiland is 'er beweften Sjauw
eenander nog een, omtrent drie mylen van de wal
daar by , af

} waar p de Jefuiten eenige koe-

fcfuiten
heeften , verkens ,bokken , hoenderen , &c.

wel eer gezet hebben. Dit eiland hebben deze

geëigent, Jefuiten, by 't veroveren van Sjauw,
aan de E. Maatfchappy wel klaar en

duidelyk (hoewel maar by monde) ge-

fchonken, 't geen egter, uit eenige an-

dere inzigten , en by oogluiking, aan den
Koning van Sjauw gelaten wierd, die

'er ons nu en dan eens een koe-beeft, of
een bokje van daan zend , of de onzen
dit 'er afhalen laat. Deze Koning was
ook genegen twee fchapen , door den
landvoogd der Moluccos , de Heer Pad-
brugge , aan zyn Hoogheit gefchonken

,

op dit eiland te doen brengen , om die

daar te laten voort-teelen.

Aan de Ooft-zyde van Sjauw, voor

het dorp Oeloe, daar men een goede
anker-plaats heeft, leggen de eilanden

ueioe Boegiaflbe, Pondang, Labeang, Mafla-
ss n

' re , en Mahono , die een half rond uit-

maken, en aldus een zeer ruime en be-

flotene baei van het Zuiden tot het Noor-
den aan de Ooft-zyde van Sjauw vormen.
Aan de Weft-zyde, af en aan het dorp

Pehe, dat ook in 't Weften van 't eiland

en vee-

ryk ge-

maakt.

maar met ecnen foom, of dyk, loopt,

dewelke met Calappus- , Pinang- , Soor-
fakken- , en andere diergelyke vrugt-

boomen, beplant is. Dit eiland Sjauw Sja

is zeer hoog en bergagtig land, 't geen zee

zig in 't midden des lands vertoont, en bei

daar men mede een brandende berg heeft, ^
die geweldig brand en blaakt. Met zom- ber

mige winden buldert hy vervaarlyk

,

mi

werpende veel afch, zware fteenen, en
ook wel water uit het vuur- hol. Ja daar

gaat naeulyks een dag voorby, dat men
'er niet het een , of het ander van ver-

neemt. In de maanden January en Fe-
bruary raaft hy wel het meeft , in welke
hy veeltyds ronde fteenen, als groote

kogels, uitwerpt, die door 't gedurig

opgeworpen te worden , en dan weer na

beneden , in den zelven mond inval-

lende, te rollen , als rond gedraeit fchy-

nen te zyn, 't geen men aan zommige,
die 'er ook wel buiten vallen, gewaar
word. Den i<5. January 171 z. hoorde
men dat deze berg gefprongen was

,

diens llag men op Ternate, veertig my-
len daar van daan gelegen, hoorde, en
die als enkel vuur ftond.

Dit eiland doet zig uit zee vry groot
wegens dezen berg, en byna even eens

als de berg, en het eiland van Ternate,

op, waarom de inlanders het gewoon
zyn Tenga Bawo, dat is, Hoog Land,
te noemen. Het is omtrent acht mylen H.

in het rond. ^
r

Daar zyn op dit eiland vier dorpen
,

j,"!

Oeloe in 't Ooften, Pehe in 't Weften, is.

Ondor en Lehe, mede aan ftrand leg-

gende aan die kant.

in 't

Eilanden

voor 't

dorp
Oeloe

't Dorp
Pehe ,

'sKonings legt, en daar de Koning van Sjauw zyn

plaats.
hof" houd

' kg' net eiland Makelehe,
omtrent drie mylen in zee , alwaar het

bevorens gemeld vee, tot voort-teeling

nu aangequeekt word ; dog daar is, zelf

met geen fcheeps-fchuiten , dan alleen

En 't aan de Weft-zyde des zelfs , aan te komen.
eiland Dit eiland is omtrent twee mylen in 't

^cc" rond , heeft een zoet en ftilftaande water

Oeloe kon
jaar 170^. op-

brengen gewa-
pende mannen

Pehe . . .

Ondor
Lehe

fOO.

300.

iöo.

1 10.

en

en

en

en

1070.

i4fo.
1000.

4P 2"

311-
3298.

IC

zielen, mt

Aan de Ooft-zyde des eilands hadden
wy in 't jaar iöpf. nog een fterkte,

Doornenburg genaamt , waar in een

Sergeant , Leendert Henrikszoon , lag,

welke poft , nevens andere , al voor

eenige jaren ingetrokken is , alzo 'er nu

geen andere buiten-veilingen , dan opMa-
nado, Batsjan , Tofeho op Halamahera,

en op Oebi (daar maar een Corporaal,

meteen man, legt) zyn.

In 't Noord -Ooften van Sjauw is-ü

ook een rif, dat tot in de baei toe alb:

flaeuwer en flaeuwer , tot voor onze

vaftigheit , loopt j dog anders is dat ei-

land fchoon.
De

ha

hie

15!

mi

«:i

tin
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De Koning, die hier voor het jaar

i"68p. geweeft is , was Francifco Xavier

\ genaamt, na welkers dood hiervoor eerft

9 . maar een St. Jago Manompil regeerde

,

buiten welke daar ook de Goegoegoe's,

Jeronymo d?Arras , en Thomas Mahotius,

de zee-voogt Noas , en de Hhoekom
(of 's lands Richter) Andries Backomifie,

waren.

Deze namen 't beftier daar waar, tot

dat de jonge Prins Xavier in ftaat zyn

mogt, om dat van hen over te nemen.

Hy ftont in 't jaar 1604. met de dogter

van den Goegoegoe Mahonus te trouwen.

Altoos men wenfchte dat te zien. De
oude Koning had veel gefchillen met Je-
ronymo d'Arras.

De Koning van Sjauw is ook te gelyk

1 Koning van 't geheel Talauts eiland Ca-
broewang, dat hem drie honderd weer-

bare mannen opbrengt, en duizend in-

woonders heeft. Zyn land is arm , niet,

dan Calappus-nooten, Olie, en eenige

Oebis, of wortelen, gevende} en, by
gebrek van vifch , droogen zy Haejen,

dat al van hun belle koft , hoewel een

flegt eeten, is. Hy zelf is ook arm.

Hy plagt in vorige tyden, omtrent het

jaar 1677. ook Koning van Boelan Itam

te zyn: want na dat hy, en de Koning
van Boelan , Loloda ( de vader van die in

't jaar 1682. regeerde) te zamen den Ko-
: ning van Caudipan, op de kuit van Ce-

lebes, overwonnen, en verjaagt hadden

,

zo deelden zy den buit zo , dat Boe-
lan Itam voor den Koning van Sjauw,

;
Francifcus Xavier , en dat 't dorp

Sjauw voor den Koning van Boelan zyn
zou , alwaar de Koning van Sjauw , ne-

vens de Spanjaarden (toen nog op Sjauw
zynde) ook nog tot in het jaar 1677.
meefter gebleven is, in welk jaar de Heer

' Padbrugge den lchranderen Jefuit , Carolus

. IfercottuS) met een flinger-flag uit Boelan

Itam hielp. Ook 'had deze Koning het

als een leen van de E. Maatfchappy onder

zekere bepaling konnen wederkrygen

,

indien hy, toen 't hem geraden wierd,

'er by een fmeek-fchrift om verzogt hadt,

't geen hy verwaarlooft heeft, en dat

zedert zo aan Caudipan gebleven is.

Wat deze Koning van Sjauw voor ge-

weld in 't jaar 1676, met hulp der Span-
jaarden, die van Tagulanda in Juli aan-

gedaan heeft, zien wy hier na in 't Kerk-
bericht van D. Peregrimis.

De brandende berg , die men hier

eeft, .levert zeer goede fwavel, hoewel
niet veel, uit. Hier plagt voor het jaar

'

1682. een berg-fchans, Maatfuiker ge-
naamt , te leggen, in welke plaats daar
na een fteene vaftigheit van vier en
twintig voeten in 't vierkant gefticht
is.

Dit Sjauw is de Portugeezen al na het
jaar ifó8. bekent, en door hunne Prie-

fters bezogt geweeft.

Het plagt in vorige tyden onder de
Spanjaarden te ftaan , alwaar men in 't

jaar i6jf. ook twee Jeluiten, de eene
van Arragon , en Emanuel Efpagnola

(die in 't dorp Oeloe woonde) en de an-

dere van Vlaanderen , en Pater Carlo

Tercottus genaamt (die zig in 't dorp
Pehe onthield) plagt te hebben; Bevorens

had daar ook eenen Hieronymo de Crebue-

ros, eerft in Pehe , daar na op Tamacko

,

en kort 'er aan op 't eiland Talaut , of
Lirong

,
gewoont. Men fprak daar ten

dien tyde ook zeer van den Jefuit Fran-

cifco Mides; dog die was in 't jaar 1673.
weer na Manilha vertrokken. Wy halen

hunne naamen aan , om dat zy, zo de
Kerk- als S taats-zaaken, daar voorgeval-

len, befchreven hebben. Daarbeneven^
om dat deze Pater Efpanjola ten dien tyde

veel moeite aangewend heeft, om op
Talaut den Godsdienft met het fwaard in

te voeren
,
gelyk wy breeder in een Kerk-

bericht van den Heer Montanus van het

jaar i<57f. zullen zien.

In dit zelve jaar i6jf. hadden die van
Sjauw op 't eiland Banka (zo Paulus

Hark/e op zyn tocht in Maart met den
Koning van Taboecan gedaan, aante-

kent) een Bamboefch-huisje gezet, dat

haar Edellieden den 29. January in 't jaar

1676. belaftten af te breken , op dat zy
geenen eifch daar op mogten doen.

Uit de reis van den zee-voogd, Joris

van Spilbergen , blykt , dat dit eiland

Sjauw door de Ternatanen , met hulp
der Nederlanders , in 't jaar 1 <5

1

6 , kort

voor de maand September ( waarfchyne-

lyk toen mede van de Spanjaarden ) al

verovert en ingenomen was , zedert wel-

ke tyd het weder in de macht der Span-

jaarden (die, na lang 'er van daan , en in

Manilha gebleven te zyn , op aanrading

van den Jefuit Efpanjola , voorgevende
daar Nagelen geplant te hebben , 'er we-
der quamen ) geraakt is j dog het is door
Koning Amfierdam ( of Kaytsjili Sibcri

)

met hulp der Nederlanders , in 't jaar

1677. in November weder ingenomen,
om welke verovering dezes Konings op
die van Sjauw hy zedert een vyfdeSonne-
fcherm van Staat gevoert heeft. De Ko-
ning droeg 't aanftonds aan de E. Maat-
fchappy op, die den Spaanfchen veld-

poft, Rofla, met twaalf man, en zes

ftukken, bezette, en in 't jaar 1682.de

vefting Doornenburg daar bouwde , waar

van de Koning van Sjauw den zeventien-

den Maart den eerften fteen lag , en waar

op tot jaar 1696. tien foldaaten gelegen

hebben", die zedert ingetrokken zyn.

Schoon men hier mede vier fchoolen, en

Hz zö

Verder
bericht

van de
Jeluiten

alhier , eri

wanneer
't eiland

al is be-

kend ge-

worden i

en door
de Ko-
ning van
Ternate

verovertd
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Het ei-

land Pan-
gaiare

,

of Ta-
gulanda.

Door
Koning
Hair ver-

overd.

De dor-

pen , en

manfehap
van dit

eiland.

zo veel meefters , heeft , zo ftaat het hier

egter daarom niet een hair beter, dan

met veel andere inlanders hier omtrent,

met den Godsdienft.

In 't jaar 1671 , de vyftiende Mey,
waren de Heeren Zeventienen al van ge-

dagten, dat men zig van Sjauw, als ge-

zien zynde in 't kort veel Nagelen te

zullen uitleveren, behoorde meefter te

maken.
Dit is het dat wy van 't eiland Sjauw

hebben te zeggen , waar van wy geen by-

zonder kaartje geven ; dog men ziet het

in de kaart van Ternate op zyn plaats

leggen.

Van Sjauw nu al Zuiden op gaande,

komt men aan 't eiland Pangafare, dat

meeft met den naam van Tagulanda be-

kent is , een naam , die 't na een der

dorpen, hier op gelegen, draagt} dog
qualyk van Jarricus , Regalanda, ge-

naamt.

Den naam van Pangafare draagt dit

eiland egter niet te vergeefs : want gelyk

de inlanders, volgens hun oud by-geloo-

ve , alle de eilanden niet even goed , of

niet even gelukkig en ongelukkig Hellen,

alzo zyn zy van oudsher ook gewoon,
in 't overfteken het altyd aan te gieren

,

en tegen hun volk, Pangafare, dat is,

Schept daar aan, te zeggen, waar van

het dus zyn naam bekomen heeft.

Uit zeker oud Maleits fchrift blykt,

dat Koning Hair dit eiland (zonder dat

ik egter het nette jaar daar aangeteekent

vinde ) verovert , en 't aan de Ternataan-

fche kroon gehegt heeft.

Het legt op ruim twee graaden be-

noorden den Evenaar , en is omtrent twee
en twintig myl van Ternate, tien van

Sangir, en achtien mylen van Manado
gelegen, zonder dat zich hier tuflehen

beide eenige eilanden opdoen.

Het heeft twee dorpen, waar van het

voornaamfte Tagulanda , en 't ander Mi-
nanga genaam t is, hoewel 'er meer ge-

hugtjens langs ftrand ftaan , niet waardig

om de zelve te noemen , alzo zy door

ruggen van 't gebergte , tot op 't ftrand

loopende, maar van een gefchciden zyn.

Een der zelve is Pehe genaamt.

In 't eerfte houd de Koning van dit

eiland (die in 't jaar iöpo. eenen Philip

Antoniffoon, en in 't jaar 1676. een Bapeas

was , zonder dat de jegenwoordige Ko-
ning kenne) zyn Hof; en, dat dit al

van eenig aanzien zyn moet , blykt daar

uit, alzo het in 't jaar 1705*. een getal

van duizent vyf hondert en negentig

Zielen, en vyf honderd weerbare man-
nen, opbrengen konde.

"Het ander dorp legt 'er drie mylen van
daan, zynde zo vermogende niet als Ta-
gulanda, gelyk het ook maar drie hon-

derd en twintig ingezetenen, en pas hon-
derd weerbare mannen , opbrengen kan.

Zo dat het ganfeh eiland Tagulanda
maar duizend negen honderd en tien

(dog voor de E. Maatfchappy wel van
de gehoorzaamfte) ingezetenen heeft , en
maar zes hondert weerbare mannen uit-

leveren kan> een bewys, dat het maar
een klein Koninkje is > hoewel 'er van
die zoort nog al kleener zyn.

Hier plagt ook een Corporaal te leg-

gen, voor al om op den Koning, en de
zynen , te letten , en om te beletten , dat

zy elders henen trekken , en nagelen

fluiken mogten.
Het fchynt het befte eiland niet te

zyn , alzo die inlanders al dikwils aan de
Molukfe Landvoogden verzogt hebben,
na Amboina, of elders, te mogen ver-

huizen.

De Koning , en de twee Goegoegoe's,
beftieren 't land volgens de gemeene
lands-wyze aldaar.

Hier valt ook veel Clappus-olie, ver- Wa
mits 'er veel Clappus - boomen zyn , zo '

«j

dat zy 'er aan de E. Maatfchappy meer, iJv

als 'er noodig is, tegen een tiende ryxdaalder
de kan, afkonnen leveren, mits datmen die
hen komen afhalen, dat al de pyne waar-
dig is, alzo Taboecan duizent , Canda-
har, Taroena, en Mangenitoe tezamen
duizent, Sjauw vyf hondert, en Tagu-
landa vyf hondert kannen olie ( dat te za-
men drie duizent uitmaakt) opbrengen
kan ; behalven dat deze inlanders ook wel,
zommige kalk, en andere weer houtwer-
ken, aan de E. Maatfchappy leveren.

In 't jaar 1682. zyn 'er tien duizend

kannen olie door deze drie eilanden gele-

vert, waar mede men veel van de buuren
aldaar gerieft heeft.

Dat hier ook nagelen vallen , blykt me-
de uit het Kerk-bericht van I). Peregri-

nus, hier na volgende.

Vermits dit nu Ket laatfte van de

Noorder eilanden is , zo zullen wy , om
de macht des Konings van Ternate (en,

na de verovering van zyn ryk door ons

,

dus ook van de E. Maatfchappy) die

ftreek uit te weeten , de weerbare man-
fehap, en de ingezetenen van Sjauw, en

Pangafare, eer wy na de kuft van Celebes

overfteken, by die der vorige Noorder
eilanden voegen.

De weerbare man-
fehap der vorige

Noorder eilan-

den levert uit 7380.cn 2. 3 f40. Zielen.

Het eiland Sjauw 1070. 3258. dito.

Het eiland Pan-

gafare , of Ta-
gulanda 600. ip 1 0. dito.

Weerbare mannen 8pyo. Z87P8. Zielen.
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De zee hier omtrent geeft nu en dan

(zo my door zeker vriend, die ze daar

zelf opgevifcht heeft, bericht is) zeer

goede Amber.
Jn 't jaar 1676. verzogten zy op Ma-

nado hier om een Sergeant, en eenige

foldaaten , die 'er bevorens meer gelegen

hadden , dog die door den Heer Francx

'er van daan gelicht waren.

Men heeft hier mede twee fchoolen,

en zo veel meelters , en door de naarftig-

heit des Konings hier, ftond het 'er met
den Godsdienft, al van oudsher af, vry

beter, dan wel op de eilanden Sangir en

Sjauw, om dat hier geen Mooren zyn,
en om dat de Koning, en zyn onderzaten
betoonen van een zeer goeden imborft,

en doorgaans zeer ieverig te wezen , be-

halven dat zy ook den roem hebben , van
zeer goede zce-lieden , en dat wel by
uitftek, te zyn, waar van zy, en hunne
voor-ouders , nu en dan al zeer lofwaardi-

ge preuven , wanneer deze of gene vaar-

tuigen in nood van te vergaan waren,
zo manmoedig gegeven hebben, dat men
de behoudenis van de zelve en van veler

levens, enkelyk aan hunne ftoute zee-

kunde, met veel voorzichtig'heit en over-

leg gepaart, heeft moeten toelchryven.

Een zaak, die wy hier, als zeer opmer-
kenswaardig , aanhalen , om dat men dit

nnders zeer felden by de inlanders vind

,

die, behalven dat hunne vaartuigen door-
gaans zeer flccht , en ganfch niet in ftaat

zyn om de zee te kónnen wederftaan,
ook gemeenelyk, als de nood aan den
man, of als 'er een ftorm opkomt, zeer
verlegen ftaan, en, om zich door fwem-
men te redden, maar ten eerften in zee
fpringen, latende 't vaartuig op genade
van weder en wind henen dryven.

Deze drie Noorder eilanden , Sangir

,

Sjauw, en Tagulanda , of Pangafare,
zyn ook gewoon op order van den Mo-
lukfenlandvoogt,enby tyden van oorlog,
itot het uitmaken van een Moffel-vloot,

;

deze navolgende Coracoras en manfchap
,'er toe, ieder Koning, of dorp, na
advenant, op te brengen.

Correcorren. Mannen 'er

op Sangir.

Taboecan
Taroena,en Calongan
Candahar
Mangenitoe .

Sjauw.

Pche . .

Oeloe

Togulanda.

Tagulanda f

Minanga 1 *

6

4
3

3

4
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300
200
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200
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Dit zou nog al een fraei vloot je, en
een redelyke manfchap , zonder dat men
van dit eiland byna eenig volk mift, of
't zien kan, uitmaken, waren het maar
foldatenj maar zyn zy niet goed , om
eenen aanval te doen , zy zyn deugdelyk
goed om te gaan moes-koppen in het

bofch , als de Hollanders de baan eerft

klaar gemaakt hebben, en om alles, wat
van den vyand op het veld ftaat, te ver-

derven, en hen daar door in onze handen
zo veel te eer te doen vallen.

Ook plagten zy, voor de komft van
den Heer Padbrugge in de Moluccos,
ftoute zee-rovers te zyn , 't geen hen na
die tyd belet is. Wanneer dit eiland Hoe lang

Tagulanda onder de kroon van Ternate J
2»"'311"

geraakt, of door wat Koning het 'er on- bekend^
der gebragt is , is my onbekend. Maar geweeft.

het is ai mede den Portugeezen , voor al

zedert het jaar 1606, bekent geweeft,
gelyk dit nader in de Kerk-zaken, ten

tyden der Portugeezen, hier na te zien is.

Beweften het eiland Pangafare heeft Eilanden

men twee kleine eilanden , het een beweften

Roang, en het ander Paflïgi, genaamt, t

waar van het eerfte redelyk hoog, dog 't

ander laag , en vlak land is.

Van het laatfte ftrekt zig een groot rif

naar het Ooften uit, 't geen egter niet

belet , dat men , zelf met een groot
fchip, tuflchen beide die eilanden door
loopen kan.

Wat verder als 't eiland Tagulanda ,

en byna tuflchen 't zelve en 't eiland

Banca, legt het eiland Biaroe , beftaan-

de meeft uit eenige gebrokene eilande-

kens, die onbewoont zyn
,

gelyk ook
de verdere eilanden tot den vaften wal
van Celebes toe, die de ftraat Banca uit-

maken.

De naamen dezer eilanden zyn Banca,
en Talifle, welk eerfte de ftraat tuflchen

Banca , en den Noord-hoek van Celebes,

maakt. Talifle legt wat Weftelyker als

Banca.

Ten Zuid-Ooften van het zelve heeft

men ook, wat buiten den Celebifchen

wal , de drie eilandekens Waflï , of de
Yfer-eilandekens , dog van die van Ma-
nado , op de kuft van Celebes gelegen

,

Ganga, May-in, en Pifo genaamt, ten

Zuiden der welke ook het eilandje, Oud
Manado legt , welke drie laatfte Zuid-

Ooft uit op een rei zodanig leggen , dat

men 't eiland May-in eerft wel drie my-
len beweften Ganga ( dat regt Zuiden van

Talifle legt ) ftellen moet.

Tuflchen Pifo, en Oud Manado is,

wat nader na de wal toe , nog een eiland-

je zonder naam, en wat Weft ten Zui-

den van Pifo legt al een fraei groot rif

alleen in zee, en ook nog een klein eiland-

je zonder naam ten Zuiden van Ganga pas.

H 3
Ten
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Befchry-

ving in 't

gemeen
van de
landen
van den
Koning
van Ter-
nate , op
de kuft

van Ce-
lebes

leggende.

Manado

,

de hoofd-

plaats.

En des

zelfs

manfchap
en ve-

iling.

Ten Ooften van den Noord-hoek van

Celebes heeft men nog een eiland dat al

vry lang, dog fmal, en Lemhe genaamt

is, dat ook de vry naeuwe ftraat Lembe
maakt, welke naeuheit door een rif aan

des zelfs Ooft-zydc, en meeft in 't mid-

den gelegen , door eenige ftcile brokken

veroorzaakt , hoewel daar door egter

geenzins belet word , dat men 'er door

werpen kan > 't geen men het ganiche

jaar door doet.

Nu gaan wy van het eiland Tagulanda

na de Celebifche kuil over fteken , daar

ons beweften des zelfs Noord-hoek Ma-
nado eerlt voorkomt.

Zyn naam heeft het van 't voornoemde,

en nu onbewoont eilandje , Oud Manado,
dat 'er omtrent Weft ten Noorden eeni-

ge mylen aflegt.

Men heeft van Tagulanda agtien of

twintig, en van Ternate (niet dertig,

gelyk 'er in de Kaart ftaat, maar) om-
trent veertig mylen van nooden , om daar

na toe te fcheppen. Het legt in een

fraeije grooteBaei wat binnen den eerften

graad benoorden de Linie, en aan de

Weft-zyde van den fmallen hoek des ei-

lands Celebes in het Noorden, of eigent-

lykft in het Noord-Weften, van welke

Noord-Wefter dikke hoek een klein

rifje Zuiden en Zuid-Ooft op, langs de

wal, tot aan de Noorder rivier van Ma-
nado , en dan wat verder weer beginnen-

de, voorby de zelve tot voor Manado,
en dan weer pas voorby de Zuider rivier

,

alzo voor tot aan den Zuid-hoek van die

Baei, loopt.

Op 't eiland Oud Manado plagten in

oude tyden de Manadofche volkeren,

wel drie honderd weerbare mannen, en

duizend ingezetenen , fterk , zich zelven

te onthouden ; dog hunne langdurige

oorlogen met de Koningen van Boelan

( die over dat ganfeh geweft van Celebes

aan die kant als oppervorften leefden)

groote twift onder malkanderen , gebrek

van water, en fware overlaft van de

Aapen, en Meer-katten aldaar, die al

hun gefaei bedorven , en hunne boom-
vrugten geduurig zodanig wegftalen , dat

zy byna geen voedfel behielden, hebben
hen eindelyk genoodzaakt zich onder de

magt van dien vorft , en na de Celebifche

wal te begeven, alwaar zy in 't jaar

1682. in 't geheel niet boven de veertig

zielen fterk waren ; 't geen metter tyd

zeer toegenomen is, alzo Manado in 't

jaar 1705*. alleen vier honderd en negen
en negentig Chriftenen uitleverde. Hier
plagt een houte fterkte te wezen, de
Nederlandfc Vaftigheit genaamt, en on-

der de Heer Huflaart , in 't jaar 1 6ff.
gedicht, dog naderhant onder de Heer
Francs, in 't jaar 1673, in een fteene

hie

Fortrefie, Amfterdam genaamt, veran-
dert, en in 't jaar 1703. door den Ser-

geant Henri Duchielfz. buiten order met
een fteene ring-muur omtrokken , daar

'er te voren maar een open Patger was,
waar op hunne Edellieden in 't jaar 1704,
den achtften February, hun ongenoegen
betoont hebben j hoewel die is blyven
ftaan. Deze fteene vaftigheit wort vart

de inlander onderhouden, en dit is het
Hoofd-comptoir van alle de dorpen, op
de kuft van Celebes gelegen , alwaar ook
zomtyts een Militair, dog meeft, altoos

nu een onderkoopman , als hoofd van
dit ganfeh geweft , nevens een Sergeant,

en acht en twintig poft-houders
, (waar

onder vyf of zes Corporaals plegen te

loopen) gemeenlyk zyn verblyf heeft.

Des zelfs wooning is de inlander al me-
de verpligt in ftaat te houden , en van de

nodige verbetering te voorzien, gelyk
dat in 't gemeen ten laften van den inlan-

der op veel buiten-plaatfen ook in andere

landvoogdyen is. Jn vorige tyden plagten

de Spanjaarden hier al mede te huis* Sp

veften , waar van het Spanjaards-gat , op <ta

de Noord-Weft hoek vlak in 't Wefien £
van den zelven gelegen, nog een over-
blyfzel is , maar zedert het jaar 1660.
dat de Heer landvoogt, Simon Cos, hen
daar ging verneftelen , en hen met het
jagt Molucco, en de Chaloep de Dia-
mant tot Amoera toe bezoeken quam,
zo zyn deze volkeren , die den Boelan-
fchen Koning, en dwingelant verwor-
pen , en zig aan de Spanjaards overge-

geven hadden, te gelyk van de Spanjaar-

den zo wel, als van den Koning van
Boelan , verloft , onder een zagter rege-

ring geraakt , en dus ( hoe men het ook
neemt) 't zy als onderdanen van den Ko-
ning van Boelan ( dien wy naderhant in 't

jaar 1677. met Koning jimfterdam volko-

men overwonnen hebben ) 't zy als onder-

danen der Spanjaarden ( die wy 'er toen

van daan dreven) onze wettige onderda-

nen geworden zyn j hoewel het zekerde,

en 't waarfchynelykft is , dat al deze vol-

keren , onderdanen van den Koning van

Boelan geweeft , en hy door ons , na

hunnen algemeenen opftant op die kuft

tegen den Koning van Ternate, over- Do; ttif

wonnen zynde, zy ook als onderdaanen ons»

van dien Koning, en niet op zich zelven, w<m

moeten aangemerkt worden j gelyk de

eerwaarde Heer Montanus in zeker, an-

derzins al vry net Kcrk-bericht doet, die

deze Manadifche volken daar als een by-

zonder landftreek op zig zelven, en bui-

ten Boelan , befchryft , waar in zyn Eer-

waarde na de kennis , die men 'er in dien

tyd van had, zeer wel daar af gefchre-

ven, hoewel men naderhand, by netter

berigten daar van, beter geleert, en klaar

ge-
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troi

Ier

gezien heeft , dat zy tot den Koning van

Boelan behoort , en het ook altyd met

hem, fchoon wy dat niet wiften, ge-

houden hebben.

. Onder dit opperhoofd van Manado

plegen in 't jaar i68z, en vervolgens,

al veel plaatfen, en volkeren te liaan.

De naafte berg-boeren daar aan maken

met het zelve dit getal van dorpen, en

m:-

ip<r

rei

manfehap, uit

Aris heeft tot zyn ingezetenen

Clabbat

Bantik

Manado volgens vorige opgave

Clabbat, omhoog
Tondano . •

v-jUC/IS • • • •

Tonlêa . . . .

Rambocan . . . .

Laoebang ....

ioo

70
7°
40
óo

700
300

70

f°
2f0
fO
80
60

Tompaflb
Tombatsjan
Romon
Ton-kiboet , om hoog , en om laag 700
Tomberiere

Tontelette

Tomon r
Cormasje \,

Zeronfon

CafcafTe

Weerbare mannen

een buurt

400
80

800

7°
100

3PP0

Men ziet hier uit, dat die volkeren

omtrent de vier duizend weerbare man-
nen, volgens hun eigen opgave, op-

brengen konnen j dog zo men dit eens

wat naeuwkeurig onderzoekt , zo geloo-

ve ik , dat men 'er wel acht duizend vin-

den, en dat dan 't getal der zielen (dat

nu op twaalf duizend ruim uitkomt)

wel op vier en twintig duizent uitkomen

Zou. En behalven dezelve ftaat nog een

groot getal van andere dorpen, ryken,

en volkeren, diewy vervolgens almede
opnoemen , en befchryven zullen , onder

dit zelve opperhoofd.

Deze zyn, de ganfche bogt vanAmoe-
ra, Boelan, Ajon , of Auwn, Caudi-

pan , Bwool , Tontoli , Silenfak , Ba-

laiflan, Damphalas, Dondo, de groote

bogt van Cajeli (diens Koning over drie

en twintig Koninkjens , of dorp-Heeren
heerfcht) Paloe (dat zeftien dorpkens
onder zig heeft , en een heerlyk land is

)

Tabali, Taboli , de bogt van Tomini,
Dolago , Parigi , Tololi , Tinday , of
Tind-Ake, Limbo, SaoeiToe, Sawacca,
PoiTo , Mattapango , Ampana , Belet

,

Tominimini , Tominiteleboeje , Paloe-

Saboea, Paoeflb, 't eiland Tajom , Pon-
dang , Tomclatte , Boento , Bocongo

,

Limbotte, Gorontale , Balanga's, Ca-

ftricoms-baey in de Sukkelaars -hoek,
Boetalage genaamt , de Togias , of
Schildpads- eilanden, de eilanden Bangay
(tot welke 'er wel honderd behooren)
Gape, Saboeboe, Balante, Mandone,
de bogt van Tamboeko , Tometano,
Rompo, To-Olo, To-londe, Boleente-

na , Tamboeko zelfs , waar op dan nog
't eiland Pantsjano ( over Boeton ) volgt

,

en met veel anderen 't Slot van 't bewind ... ,

dezes Opperhoofds komt te maken, over
ite ]andcrï

alle deze landen, die te voren onder den de_Ei

Koning van Ternate ftondenj dog ze- Maat-

dert zynen opftand onder de E. Maat-
ver

ap
v
p
ê t

fchappy geraakt zyn. heeft.

De Manaders, fchoon nu Chriftenen, Den aard
zyn zeer booze menfehen , waarom 'er dezer

zeer naeuw op dient gelet te werden, volken»

In voorgaande tyden plegen de tolken
( daar men zig , noodshalven, van bedie-

nen moeft, om dat men anders met deze
volkeren niet kon te regte geraken) hier

een groot vermogen, en al deze inlan-

ders
,

ja zelfs de Opperhoofden van Ma-
nado , onder dwang te hebben. Zy
wiften die Opperhoofden hier of daar
door by een Huik-handel (daar een voor-
deeltje op zat) eerft in de knip, en zo
verre, te krygen, dat zy zich wel wag-
ten moeften iets van hun, zo zy al iet,

dat niet wel was, hooren mogten, te

zeggen. By den inlander nu wiften zy
zig byzonder aangenaam te maken, met
hen deze ofgene groote Titels , die hen Magt der
wagt- of dienft-vry maakten , en hen van tolken

't gemeen arbeiden bevrydde , te beftel- hicr w^
len , waar voor zy dan van de zelve eeni-

cer'

ge gefchenken genoten, die hen metter
tyd zeer vet, en magtig maakten.
Van deze is men nu (als men maar wil)

ontflagen, aangezien 'er nu genoeg van
ons eigen volk zyn, de welke die taal

verftaan, behalven dat zy
i

ook wel de
voornaamfte oorzaak geweeft zyn, dat

den handel van het Caret, of Schildpads-

hoorn, en van de vogel-neftjens, zo lang

een mors-handel van byzondere lieden ,

en voor al van de Opperhoofden van Ma-
nado, geweeft is, terwyl 'er voor de

E. Maatfchappy niet, dan fchilfers, en
vodden , overfchoten.

Ook valt in dit Manado's geweft veel Wat hief

ryft , die van oudsher maar vyf ryxdaal- al vak.

ders 't laft gold , dog naderhant tot zeven

en een halve ryxdaalder verhoogt is

,

dat haar Edelheden den veertienden Ja-

nuary 1671. goedkeurden by hun fchry-

vens.

Deze volkeren, en wel byzonder die

van Datahan, Paflan, Saccan, en Ton-
faban moeten (na dat zy onder ons ge-

bragt zyn ) altyt ook twee mannen ieder

ten dienft van het Opperhooft, om tot

de zaken der E. Maatfchappy , buiten

haare
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haare koften , te konnen gebruikt wor-

den , daar beiteilen , en boven dien

jaarlyks nog een goed gedeelte planken

tot de gemeene werken leveren, behal-

ven nog andere zaken , die met hen ver-

fproken zyn, en die zy aangenomen heb-

ben , volgens zekere voorwaarden , te

bezorgen , gclyk dat omftandig in de

Dag-regifters van 't jaar 1678.cn 1679.

( voor al op den tiende January des laat-

iten jaars) kan nagezien worden.

Kerken, en Schooien te onderhouden

(behalvcn de Atap,die de E. Maatfchap-

p py bezorgt , en tegen een halve ryxdaal-

der de honderd betaalt ) ftaat ook tot

hunnen lallen ; dog niet het huis van den

Predikant , of Krank- bezoeker , waar

voor de E. Maatfchappy zorg draagt.

Wegens de koften van 't onderhouden

van het huis des Krank-bezoekers oor-

deelde de Commiflaris en Landvoogt

,

de Heer Padbrugge , dat de Kran k-bezoe-

ker dit voortaan, voor den vrydom van

't bewoonen van dit huis, wel dragen

mogt. Een wonderlyke uitgevondene

bezuiniging , en een groote ontlafting

voor de E. Maatfchappy, die nog groo-

ter geweeft zou hebben , als hy dat den

Predikant (alzo 'er evenveel billykheit in

was, en zy beiden vrye wooning had-

den) mede maar aangeplakt had , dat hy
zekerlyk , volgens zyn naeuwen aart om-
trent de kerkelyke, wel gedaan zou heb-

ben, had hy zo wel aan den Predikant,

als aan dien armen Krank-bezoeker , dur-

ver tornen : want dit zou de jaarlykfche

laften van de landvoogdy merkelyk ver-

mindert, en hem een zeer goeden naam by
hunne Hoog Edellieden gegeven hebben}

maar het is te verwonderen , dat de Hee-
ren land -voogden (waar, en hoe, zy

ook zyn) gemeenelyk dat punt van be-

zuiniging zo fterk omtrent zeer geringe

zaaken van anderen, en noit omtrent zich

zelven, behartigen, daar zy nogtans de

E. Maatfchappy veel grooter dienft doen

zouden , met verfcheide groote en vol-

flage onnöodige poften, daar zy al vry

veel voor trekken , af te fchaffen , daar

zy egter noit aan denken ; maar gemee-
nelyk komt al hun zuinigheit (waar in

zy dan hun groot verftand betoonen ) al-

leen uit op het bcfnoeien van een kleinig-

heit, die een Predikant, Krank-bezoe-
ker, Schoolmeefter, of ook wel een arm
Boekhouder, of fmal Opperhoofdje , te

veel naar hunne gedagten trekt.

Het volk landwaard in is vry beter

van aart , als dat aan de ftranden woont.
De boeren zyn vroomer, eenvoudiger,

en opregter, doordien zy weinig met
vreemdelingen omgaan •, de andere in te-

gendeel zyn , door hunnen ommegang
met allerlei volken, geftepener 5 dog

1 mceft ten quade hellende , maar, by voor-
['val van gefchil met de Alrberezen hier

I of elders in Ternate, was de laft hunner
I Edelheden al in 't jaar 1671. by hun
|
fchryvens van den veertienden January,
van 'er zig niet mede te bemoeien.
De wrevelmoedigfte van deze krakkeel-

zugtige en ligtgeraakte inlanders (die dog
in 't vuur der gefchillen leven) zyn die

van Ton-Dano, of anders de Water-
landers, genaamt: want Ton beteekent
een volk , en Dano , water. Deze wre-
vel wert veel door. de tolken zelf veroor-

zaakt, die onder deze bergboeren , om
hun eigen voordeel, te veel Heeren
maakten, waaruit dan onder de anderen,
die het met werken te fwaar hadden,
twift ontftontj. dog die van Ton-Sea, of
de watervals-volkeren, fchoon maar ze-

ventig weerbare mannen fterk , weten
hen gemakkelyk in toom te houden , en

tot reuen te brengen met het water aan 't

naauw voor hunnen water-val maar met
pallilladen op te kroppen , waar door zy
al hun gezaaide , langs de boorden van
hun niet wel genaakbaar binnen-wnter
ftaande, en zelf hun huizen, onder water
zetten, en hen volkomen dwingen kon-
nen. Met deze Tondaners hadden wy
volgens de tyding van die van 't Huis ter

Haan, in 't jaar 171 1 nog oorlog, dat al

van 1709 geduurt had, en dat dierte inde
ryft, en witte turkte boontjes op de kuft
van Manado gaf.

De wegen landewaard in , naar Data-
han, Pailan, en Saccan aan de eene, en
naar Saban aan de andere zyde plagten in

vorige tyden voor 't jaar 1680, veel be-

ter , dan naderhand te wezen , vermits

zy door het vervolgens fpringen, en op-

vliegen van verfcheide bergen , lande-

waard in meeft in 't midden van deze
fmalle ftreek van de Kemas of Groote
Oefter -Bergen af, tot geheel aan Go-
rontale gelegen, en meeft in brandende

fwavel-bergen beftaande , onbruikbaar ge-

worden zyn.

Men heeft daar van een voorname blyk

in de Mogonde ( een landfehap , ook
midden in 't land, agter Amoera, Boe-

lanen Auwn
, gelegen) gezien, alwaar

een geheel ftreek lands met duizenden van

Calappus-boomen, langs een aangenamen
ftroom geftaan hebbende , zoodanig 't

onderfte boven gekeerd is, dat de poft-

houders van Manado, fchoon maar kort

te voren dien weg gebruikt hebbende,

den zelven naauwelyx , en niet dan met

over een groote menigte van wortels en

ftammen te klimmen, wiften te vinden,

verwondert zynde , dat zy de meeftc

Clappus- , en andre fware boomen met de

kruinen beneden , en met de wortels om
hoog zagen, en in de plaats van den vo-

rigen
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rigen ftroom hier een nieuw binnen-water

vernamen.

Dit gebergte geeft ook zeer goede en

zuivre zwavel. Byzonder nogtans geeft

de kuft van Manado wafch, honig ( hoe-

ÜJj
wel dit laatfte zo overvloedig niet) bind-

er! Rotang, Cadjang,Turkfe boontjens (al

" vry overvloedig) zeer veel Mielje , of

Turkfe terw ; maar voornamelyk over-

vloed van Padi, en ryft, 't geen men daar

by afmeten kan , vermits by zekeren brand

in een dezer dorpen, Toraon genaamt,

drie duizend laftcn tegelyk verbrand zyn.

Ook is de ryft-maat hier vry grooter dan

gemeenelyk : Want daar men gemeenelyk

in Ternate vyf en zeventig pond in een

maat heeft, zo heeft men hierby na acht

en tachtig pond 'er in. De levens-mid-

delen zyn hier doorgaans zeer goed koop

5

: 't geen onder ons volk oorzaak van een

j
vry dartel , en ongebonden leven is.

Men vint meeft over al op de eilanden

rondom dezen Noord-Ooft-hoek tot aan

de Datahans , en , verder landewaard in

,

}
omtrent de Dorpen Datahan, enPalTan,

: zo grooten overvloed van Ebben-hout dat

de inlanders daar af niet alleen hun mee-
ften huisraad j maar ook de Hutten van

jhunne huizen maken.

tykj Deze ftutten zyn dikker , dan een man
i- lomvademen kan, en niet genomen (ge-
•""' lyk men wel op andere plaatzen doet)

van het hart van den Ebben-Boom, maar

ivan den geheelen boom zelf, die daar

Ibuiten den haft, en een weinig fpint,niet

Sanders dan zuiver ebben-hout uitlevert.

i

ja de onzen hebben in 't jaar 1660, by
'den optogt van den Heer Cos, naar Ton-
dano, een ebben-houte vaartuig van vyf-

tien voeten breed , en uit cenen boom uit-

geholt gezien.

Hunne boffchen zyn ook vol van aller-

lei fchoon en zwaar hout, en verder van
een overvloed van allerlei fchoone vrugt-

boomen.
Hier vallen ook al vry veel vogel-neft-

jens, die een van de lekkerfte Indifche,

en zelf ook van de Hollandfche fpyzen

t

uitleveren. Men vind fe meefl omtrent 't

r de eiland Lembe, de Datahans , en andere

eilanden daar omtrent , en men plagt 'er

Bijaarlyx wel tien of twaalf pikol van te

i [verzamelen, het cene jaar meer, het 'an-

der jaar minder.

Dit plagt in de vorige tyden , omtrent
't jaar ió8o, zo wel een byzonderen han-
del van 't Manado 's opper-hoofd, of van

'l

jden bezoekdoenden Predikant
, gelyk

look wel die van *t Caret,en van deClap-
pus-olie voor hen, te geven ; dog in een
tyd , dat de E. Maatfchappy dien handel
:nog aan zich niet getrokken had, 't geen
meer door nyd, om dat men niet alles aan
den landvoogd ten offer bragt , als wel
I.Deel,

uit noodzakelykheid van groot voordeel j

voor de E. Maatfchappy , hen ontnomen^
en zoo aan de E. Maatfchappy gebragtis,

die het als men de onkoften 'er aftrekt,

niet veel geeft , nog geven kan , vermits

al de vogel-ncftjens,en 't Caret, omtrent
twintig Pikol in een jaar uitmaken kon-
nen , daar het voor zulk een bezoek-
doenden Predikant , die op zulk een togt

van vier of vyf maanden veel
,

ja dubble

onkoften voor zig , en zyn huishouden
doen moet, zonder dat hy 'er na mate
van dien by na iets voor trekt , nog al

iets (maar zo veel niet, als men 'er van
opgegeven heeft ) opbrengen kon; 't geen
hy, met zoo veel moeiten, gebrek, lang-

durige ongemakken, en groote gevaaren Wa*roni

op zulke togten , eerft met zo een opper- dikant

hoofd nog deelen moet , en het ook niet wel een

dan al te wel verdiende, alzoo tog een k'ein

Predikant geen voordeel ter wereld, bui-
tj° op

ce ~

ten zyne befolding heeft, die wel groot een be-

fchynt; maar met welke hy, fatzoenlyk zoek zou

na 's lands wys , en na zyn ftaat levende, ??|
en

onmogelyk , op geen ftukken na , toe-

reiken kan , indien hy maar een klein 1

huisgezin heeft, dog zo dat zwaar is 9

moet hy 'er veel byleggen , of in groote .

fchulden geraken , waar van ik al ver- -

fcheide voorbeelden zou konnen aanwy-
zen: hoewel het ook waar is , dat hy,
vryer zynde, 'er mede toekomen, dog
niet veel over houden kan.

Kan het, zal deze of gene zeggen

j

cen Predikant met zulk een groote fol-

dye, en met zo veel buiten-voordeden
daarenboven , niet Hellen , hoe zal 't

dan een onder -koopman, een arm Affi-

ftent, of ander dienaar, doen? die al

mede die zelve togten, zo wel als de
Predikanten, ondernemen, en ook veel

onkoften daar op dragen moeten. Ik
antwoord hier op, dat zulke bewints*

luiden het eenige jaaren zeer quaad, maar
ondertuiTchen hope, en, by verloop van tyd

en goed gedrag, meeft ook 't geluk hebben
om naderhand bedieningen van Koopman,
opperKoopman, enz. tekrygen, die in

een jaar of twee niet alleen alle die on-

koften goed maken , en hen in ftaat

brengen konnen (voor al, als zy Gou--

verneurs , of Landvoogden werden ) om
in zeer weinig jaaren zo veel over te

winnen , dat zy als kleene Princen leven

konnen ( waar van ik veel voorbeelden

zou konnen geven) daar een Predikant,

altyd een Predikant is , en een Predikant

blyft. Voorbeelden van zulke affiftenten,

en onder - kooplieden in 't korte zo groot

en zo ryk geworden zyn 'er genoeg, als

de Heer Rojèlaar geweeft wond-heeler , en

namaals Land-voogd van Ternate , en

Malacca, de Heer Beernink van onder-

Koopman , daar na Landvoogd van Ma-
I caflar,
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caflar, 't geen dejegenwoordige Heer land-

voogd Sipman daar al mede van onder-

koopman vervolgens geworden is. En
meer andere ; die ik voorbygae , en hier nu

niet te pas komen , waarom ik hier dan

van affcheide.

Wat de vogelen zelfs , die deze voor-

noemde neftjens maken , en de (toffe,

waar van zy die te zamen voegen, betreft,

daar van zullen wy breeder lpreeken ter

plaatfe daar wy van de vogelen onder

Amboina handelen.

En wat de Caret-handel betreft, en

wat daar toe vereifcht word , dat zullen

wy al mede overlaten, tot dat wy van de

dieren zullen handelen.

Dog van die lieden, die 't Caret hier

meeft aanbrengen, moeten wy, eer wy
verder gaan, een woord zeggen.

Zy werden Badjos, of Orang Badjos,

en ook wel Wadjoes ,
genaamt, en zyn

een foort van viflchers , over welke de

Heer Padbrugge en de Predicant, Monta-

nus , vry verfchillende gefchreven hebben.

De laatfte befchryft deze volkeren in

zeker kerkelyk bericht van een bezoek

,

door zyn Eerw. in 't jaar 1675*. °P ^eze

kuit gedaan , als waren het menlchen,

zonder eenigen fchyn van Godsdienft,

wel eer van Macaflar, Java, Bantam, en

Japara , verdreven , die op zekere tyden

by den anderen komende, wel zeven hon-

derd vaartuigen, boots-gewyze van ge-

daante , uitmaken , in ieder van welke een

byzonder huisgezin is, dat zig alleen met
de vifch-vangit erneert, en den verfchen

vifch tot fpyze , en den gedroogden als

brood, gebruikt.

Hy zegt verder , dat zy ook een Ko-
ning over die ganfche fchaare, en over

dit ryk der viflchers , hebben , waar toe

zy gemeenlyk den verftandigften onder

hen verkiezen.

Zy zyn , zegt hy , fterk fchreeuwende

in hun fpreken, en in hun gelaat, geftal-

te, en gebaarden, zo woeft en wild, als

men zich zee-lieden zou konnen verbeel-

den} en hebben zulle een afkeer van 't

land, of om daar op te woonen, dat zy,

naar hunne inbeelding , niet lang leven

zouden, indien zy zig daar op met der

woon, en van dat zee-leven af, begaven.

De Heer Padbrugge zegt 'er zyn ge-

voelen op deze wyze van : Hun eerfte

oorfpronk, en 't begin van dit hun fwer-

ven op zee , fchynt my uit China , of
Japan , herkomftig te zyn, alwaar het

viflehers-geflagt zeer gering geagt , en
genoodzaakt is met vrouwen en kinderen,

altyd in vaartuigen te woonen , en voor
al in Japan , alwaar ze zelf by ftorm en
onweder, daar in moeten blyven , met
die vryheid alleen, van hunne vaartuigen

op den wal te mogen halen.

Deze daar van hun eigen lands-volk

moogelyk te hard gehandelt , of nevens

anderen al mede door den overftroomen-

den oorlog der Tartaaren (die geheel

China veroverden) te veel gedrukt, en

genegen zynde vryer te leven , hebben

zig ten deelen naar deze en gene verre

afgelegene eilanden, en andere ook mo-
gelyk wel tot dit zee-leven, begeven,

zonder oit tot de hunnen weder te keeren.

Die genen nu, die zig jegenwoordig

omtrent Manado , Macaflar , Borneo , de

Philippines , of in Tamboeco , en daar

omtrent onthouden , fchynen my een

mengelmoes van allerlei flag van volk te

zyn , hoewel dat meeft: uit Chinezen

,

met hunne ydele lange , Javanen met
hunne kale en uitgeplukte baarden en

knevels, ofMacaflaren , met hunne uitge-

veilde zwarte glimmende tanden , en ver-

der uit Baliers , Maleyers, enz. beftaat,

van welke 'er veele nu nog op land

woonen.
Het is waar, dat zy nu en dan in 't

fpreken wel fterk fchreeuwen ; maar dit

doen zy dan voornamelyk , als zy Arak
gedronken hebben. „ Verlcheide der

„ zelve, verre van daar van zo woeft en

„ wild te zyn, als hen de Heer Montarius

„ befchryft , zyn my ( zegt zyn Ed:

)

„ voorgekomen, die met hunne heufche

„ begroetingen, en betamelyke buiging

„ van hun ngchaam op zyn Hollands,

„ genoegzaam toonden, by Nederlanders

„ gewoont, of verkeert te hebben, waar

„ uit ik oordeele , dat 'er flaven, van

„ hunne meefters weggeloopen , zig al

„ mede ondergemengt zullen hebben, die

„ ook, als men wat fterk op hen lette,

,, niet lang by my ftand hielden, vree-

„ zende gekent te werden , en in onge-

„ mak te zullen geraken.

„ Hun Godsdienft fchynt wat van 't

„ Chineefch bygeloof, en Ook vry wat

„ van het Mohhammcdaanfche, te heb-

„ ben , vermits zy van geen beelden we-

„ ten , die nogtans by de Chinezen zo

„ gemeen zyn. Ook moet men uit hun-

„ neVaften, en Heilige dagen, oordee-

„ len , dat zy meeft Mohhammedaanfch

,

„ en alzo niet minder, als lieden zonder

„ fchyn van ware of valfche Gods-dienft,

„ zyn.

„ Dat nu deze zwervers op zekeren

„ tyd, en op een en de zelve jaaren (ge-

„ lyk zy voorgeven) hier of daar by

„ eenig onbewoont eiland by een verza-

„ melen
,
geloove ik niet , en veel min-

„ der, dat zy dan zeven honderd vaar-

„ tuigen by een zouden brengen: want

„ zeder't dat de Heer Montanus in 't jaar

„ 167 f daar, by zyn bezoek op Celebes,

,, drie en dartig vaartuigen by een ont-

„ moete, heb ik maar dat zélve getal,

„ van
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toe verfpreid zynde , nu zeven jaren

aan een gevonden. Dat ook ieder huis-

gezin juift een vaartuig zou beflaan,

heb iknietaltyd, hoewel rneeft, waar

„ bevonden, en 'er ook wel zommige

„ gezien, daar meer huisgezinnen, dan

„ een in waren, en wel weder andere,

„ daarin zig geen een huishouden op deed,

zommige enkel uit vrouwen , andere

enkel uit mannen beftaahde.

„ Hunne vaartuigen, die zy ook meeft

zelf, of andere omtrent dezekuft laten

maken, ofkoopen, zyn hegt en fterk,

en de vrouwen weten die al zo wel, als

„ de mannen , te beftiercn , en 'er mede

,, tuflchen de reven in , als zee-heldin-

„ nen, te gaan leggen, dat zy gemak-

„ kelyk konnen doen , alzo de vaartui-

„ gen onder, en in 't midden, vlak, en

„ met een effen kiel , zyn ; dog zy fte-

„ ken voor aan den boeg , daar zy reizen,

„ meer uit. Zy zeilen meeft ; dog weeten

„ ook zeer vaardig met de riemen door

een zware ftorting van zee henen te

„ zetten , en dus over de reven henen te

3 , geraken, daar zy uitdrukkelyk gaan

leggen, op dat men niet by hen zou

konnen komen ; en ook , om dat zy

daar hun befte vangft van zee-koejen,

en fchild-padden doen , alzo die ge-

woon zyn meeft op de reven, of op

,, de revige witte ftranden zich te hou-

„ den j van welke ik nog dit aanhalen

„ moet, datdieBadjosonsdieDoejongs,

„ of zee-koejen, noit met hun hoofden,

„ maar altyd de bloote rompen vertoo-

,, nen , en by ons brengen j zonder dat

„ ik weet, om wat reden zy dit doen,

„ of wat verborgenheid daar in fteekt.

„ Dat zy meert van hunne vifch-vangft

„ leven , is^ waar ; dog niet alle , en niet

„ altyd, alzo 'er ook zyn, die zo wel

„ Sagoe , ryft , enz. als de ftrand- en

„ berg-lieden eten, konnende de witfte

„ en befte , zo wel als zy, voor zich

,, verkiezen; waar toe zy dan , opplaat-

„ zen , daar rykelyk Saguwcer valt,

zynde , wel eens helder Saguweer,
dagen aan een, weten toe te drinken,

het overfchot,van 't geene zy van hun
,, Caret gemaakt hebben, aan kleeden,

„ en noodigen mond-koft, beftedende.

„ Indien zy omtrent eenige wal ko-

„ men , by welkers ingezetenen zy weten
„ niet al te wel te ftaan , zo gaan zy by
,, eenige onbewoonde eilanden , daar

„ nogtans Sagoe en Saguweer genoeg
„ valt , voor eenigen tyd , tot dat die

„ van hunne vifch-vangft aankomt

M
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„ Zy zyn geenzins zo woeft , of on-

„ geftuimig van aart, als de Heer Mon-
tanui zegt.} maar in tegendeel nedrig,

53

5»

p
ftil, opregt, getrouw, zonder iemant
te misdoen , ten ware dan , dat anderen
hen eerft aantaftten, 't geen wel van
zommigen op de kuft van Celebes
gefchiet , en waar over ook wel open-
bare itraf geoeffent is.

„ Ook werden zy nu en dan wel van
deze en gene ÓrangKaja's en land-

heeren van deze en gene eilanden , en
de reven daar omtrent, geplaagt, die

wel geern eenige fchatting van hen
trekken wilden, die zy altyd juift zo
gemakkelyk niet geven j behalven dat

zommige inlanders deze viffchers ook
wel aantallen en hen maar dood flaan

,

enkelyk maar om in 't geel , of rood

,

te mogen gekleed gaan.

„ Sy plagtcn van ouds geen wapenen,
dan maar een goed ftuk-hout, te heb-
ben j dog de nood heeft hen geleerd,

zig metter tyd al mede van fchild en
zwaard, mitsgaders werp-fpiezen, te

verzien ; vermits zy by alle andere,

uitgenomen by de onzen op deze Noord-
Celebifche kuit , meeft gehaat zyn,
voornamelyk daarom , om dat zy , zeer

gaauw in de vifch-vangft zynde, den
meeften vifch ( die 'er niet al te veel is)

voor hun neus weg haaien.

„ Hun taal is eene onbekende, die zy
zelfs onder malkanderen, even als die
der Heidenen , of Gaeuw-dieven in ons
land, bedagt, en vaftgeftelt hebben.

„ By veel voorvallen doen zy de E.
,, Maatfchappy hier grooten dienft, met
„ haar nu en dan van deze en gene loo-

„ pende gerugten en voorvallen , langs

„ deze kuft tydig berigt te geven , als

„ mede om brieven fpoedig te beftellen

,

en ook wel van ons volk over te voeren.

„ Dat zy zo fterk voor de dood , indien

zy zig op 't land quamen te erneren

,
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„ vrezen , daar af blykt het tegendeel op
„ Tamboeco, daar men 'er een ganfeh

„ dorp af, op een hoog bergje aan zee,

,, vind, en die daar zeer wel aarden kon-

„ nen , weshalven ik niet alleen geloove,

„ dat, zo men het onderzogt, 'er hier

„ of daar wel meer dorpen af zouden te

„ vinden zyn , en dat zy ook alle, aï

„ zo wel op 't land, als op de zee, aar-

,, den zouden.

Dit is het , dat de Heer Padbrugge van
deze Badjo 's ter neder ftelt.

Het verfchil, dat die Heer, met den
Heer Montanus , hier over heeft , is zeer

licht te befliffen, en ik geloove, dat die

Heer in zyne ftelling daarom gelyk heeft

,

om dat zyn Ed: gelegenheid gehad, en

die gemaakt heeft, om de zaaken van dit

volk wat naaukeuriger te onderzoeken,

dan wel de Heer Montanus , of gedaan

heeft, of mogelyk heeft konnen doen,

aangezien zyn Eerw: het zyne daar af

I 2. ' waar-
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vvaarfchynelyk maar op berigten van an-

deren, en in een tyd, dat deze viflchers

nog zo heel bekent niet waren , heeft ter

nedergeftelt , om dat zyn tyd,endewyde
uitgeitrektheid van zyn kerkelyk be-

zoek , hem niet toegelaten heeft zo

veel tyd tot het onderzoeken van byzon-

dere andere zaaken , als daar veel tyd toe

vereifcht werd , te befteden j dat een be-

zoekend landvoogd veel gemakkelyker

,

en beter , als een Predikant , doen kan

,

om dat zyn ganfche togt daar toe gerigt

is, om ook alle byzonderheden te onder-

zoeken , by welke de E. Maatfchappy

voordeel, of nadeel, zou konnen hebben.

Nu zullen wy voortgaan met de kuft

van Manado wat nader te befchryven, en

voor af zeggen , dat omtrent twee mylen

beweftén Manado , onder den eerften

hoek, een zeer goede anker-plaats, en

ook goed water , is , van welk eerde de

fchepen zich van O&ober tot Februari

met veel voordeel bedienen konnen , om
zig dan voor een Weften , Weft-Noord-
Weften, of Noord- Weften-wind daar te

bergen, aangezien die dan voor Manado
een botten lagerwal maken , en die van
Februari tot April toe ook al vry fterk

doorkoelen, in welken tyd het beft is,

in de ftraat Banca,of in het moordenaars-

gat , met een fchip te gaan leggen.

Omtrent zes mylen Zuid-Weft op van
dezen eerften hoek is de bogt van Amoe-
ra, daar men volkomen in kanloopen,
die goeden anker grond heeft , en vry

wel tegen alle winden befchut legt. Hy
is wel vyf mylen diep ; dog men moet
zig voor denOoft-hoek wagten, van den
welken een breed rif al vry verre in zee

ftrekt. Over dit dorp Amoera en valt niet

veel te zeggen, dan alleen, dat hier de
mafte weg naar Ton-Saban , en dat dit

ook de uiterfte grens , en als een fcheids-

paal tuflehen den Koning van Boelan , en
zyne wel eer onderhoorige Manadifche
berg-boeren , is , waarom men het ook
wel mede onder Manado rekenen mag.
De Manadefche berg-boeren zyn over

deze plaats in het algemeen zojaloers, dat

zy van ouds her af al, nog aan den Ko-
ning van Boelan , nog aan iemand van
zyn geflagt toeftaan willen , daar een dorp
te maken, uit vreeze van weder zyn fla-

ven te zullen worden j hoewel zy nogtans
aan den zelven , en zyne ingezetenen,
toeftaan daar , als zynde hun wettig land

,

te zaeijen , te maeijen , te planten , Sagoe
te halen, Saguweer tetyfteren, en veel

andere zaken te komen verrigten ; zynde
dit een groote en zeer vrugtbare , dog
onbewoonde, land-ftreek.

Omtrent tien mylen beweftén Amoera
(hoewel het op vier en twintig mylen
fcheppens van Manado gerekent word)

ontmoet men de hoofd-plaats van 't ko-
ninkryk Boelan, welk dorp zig aan een
fchoone en vry fterk afwaterende rievier

vertoont, in welke het in het Noorder-
Moeflbn niet al te zeker te leggen is.

Deze rievier heeft twee takken, waar
van de hoofd-tak uit het Zuiden, of uit

het gebergte van Mogonde, en de andere

uit het Weften, of uit het gebergte van
Dommoegoe, komt, die omtrent een myl
van ftrand te zamen vloeijen , en zo in

zee ftorten.

Onder dezen Koning (diein'tjaan68p
Laloda genaamt was, en een broeder, den
Prince Maccarompius genaamt , had) ftaan

ook die van Mogonde, die wel vier dui-

zend zielen fterk zyn, hoewel 'er de Ko-
ning van Boelan pas negen honderd af,

van die langs de rug van 't gebergte Sala-

madonga woonen , tot zyn wil heeft j

't geen naderhand egter vry gebetert is

,

na dat de ouden Koning van Mogonde,
zyn ryk in 't jaar i68p aan zyn zoon, den
Chriften-Prince, Jacobus Manoppo^ over-
gaf.

Dit dorp Salamadonga , dat al vry groot
plag te zyn , en een dag gaans landewaart
in lag, is door den Heer Padbrugge , wan-
neer zyn Ed: gedurende den oorlog, en
by den mede-opftand dezer Noord-Cele-
bifche volkeren , met het fchip Middel-
burg voor Boelan lag , al mede verbrant.

De andere Mogonders woonen midden
in 't land in 't gebergte van Mogonde,
wel twintig mylen , en meer by kleine

gehugten , van den anderen verfpreid,

't geen hen te zwakker, en 't werk, om
hen te vermeefteren , te gemakkelyker
maakt.

Ten Ooften grenzen zy aan de dorpen
van Poenot Saccan , en in het Weften en
Zuiden aan 't gebergte van Andagiele,

zodanig, dat zy in 't Noorden tufTchen

Caudipan , en in 't Zuiden van 't land

tuflehen de Boelangers inkomen j en is

deze landftreek al in 't jaar 1660, ten

tyde van de Heer Cos, bekend geweeft,
en naderhand onder den Heer van Voorji

nader onderzogt , in welkers tyd twee
van onze Pofthouders

, Jan de Frees , en

Jan Blaeww , zederd tot Sergeant, en

Corporaal gevordert (datzy in 't jaar 1682
nog waren) niet tegenftaande den berg

daar gefprongen, en zo wel de weg (door

duizenden van omgekeerde boomen be-

dekt) als ook de rievier , niet meer te

vinden was, met zeer veel moeite door

een anderen weg, van den kant van Boe-

lan ( daar hen hun reisgezel , de voor-

noemde Koning van Mogonde , met eeni-

gen der zynen, lafhertig verliet) in Mo-
gonde gekomen zyn, alwaar zy uit eer-

bied, en fchrik voor onze Natie, zeer

wel in verfcheide hen daar ontmoe-
tende
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tcndc gehugtcn ontfangen wierden.

In 't jaar 1705-, waren 'er in Boelan

honderd en twee en vyftig Chriftenen,

dog hoe veel Heidenen, of andere, ismy

onbekent.

De voornoemde Koning, Laloda, was

een vuil-gierig Prins , en zyn broeder , de

Prins Maccarompius weer zeer onbefchei-

den en boos, maar ook loos 'er tegen j

welke laatfte daarom altyd de zyde der

Spanjaarden hield , om dat hy daar door

den Koning, zynen broeder, nog eens

hoopte te dwingen , om hem zyne erfe-

nis , die hy hem door zyne gierigheid

onthield, uit te reiken j waar over zy

geftadig over hoop lagen.

Buiten dit gefchil had de Koning, La-
loda , nog een ander met den Goegoegoe
van Sjauw, Jeronimus d'Arras.

Deze Heer in den tyd , toen de Span-

jaarden nog op 't eiland Sjauw waren,

genoodzaakt zyn vaderland te verlaten,

en in zyn ballingfchap met de dogter van

den Koning Laloda na de Celebifche wy-
ze getrouwd zynde, was, na dat Sjauw
in 't jaar 1677 door den Koning vanTer-
nate, en de onzen, veroverd was, weder
naar Sjauw , en tot zyn oude bediening

aldaar, gekeert.

Aan deze dogter had deze HeerD'Arras
tot een bruidfchat deze navolgende goe-

deren gegeven

:

1. Goud Oor-cierzel.
vi 1. Vrouwen-Cingel, ofHeup-band met

coraalen, ten deelen van glas, ten deelen

-rras
v™ goud.

.iyn! 4. Arm-ringen.
"'•

1. Goud ketenken.

1 . Vrouwen hals-lhoer , met goude ko-

raalen doorregen.

4. Goude ftifkens, om in de ooren te

ftekcn.

1. Pinang-doos,

1. Slave.

Schoon nu Sjauw aan de onzen over-

gegaan, en deze Heer dus met veelagting

weder naar zyn land gekeerd was, zo en

wilde nogtans Koning Laloda aan hem
zyn wettige , en volgens 's lands wyze
aldus gekogte, vrouw geenzins laten vol-

gen , onthoudende hem en zyn vrouw,
en ook de gegeven bruidfchat, niet an-

ders voor reden van dit zyn doen gevende,
dan, dat hy gedagt had , dat D'Jrras
daar blyven zoude, vermits hy nietgezint

Avas zyn dogter zo ver over zee van hem
te laten afgaan, en ze ook geenzins op
die voorwaarde had laten met hem
,:rouwen.

5e-
j

Waar tegen Darras met alle billyk-
dai beid dit inbragt , dat de Koning hem ofzyn

'frouw , of, vermits hy hun huwelyk,

door hem die te onthouden , openbaar
verbrak, zyn bruidfchat wederom geven
moert.

Laloda zegt van geen bruidfchat, maar
wel van een gift, voor het aangaan des

huwelyks gedaan , te weten ; dog niet

verpligt te zyn, hem dat weder te geven.
In welke zaak ( zy zy , zo ze wil ) de

Koning volflagen ongelyk had , alzo vol-

gens de openbare Plakkaten , de vrouw
den man volgen moet j behalven dat 'er

tuffchen de twee getrouwde ook groote
genegenheid was.

Die van Boelan zeggen van een Croco- Die van

dil of Kayman afkomltig te zyn. Boelan

,

Ten Weften van Boelan vier mylen
ciocodil

legt het dorp Auwn , anders Ajon ge- afkom-

naamt , alwaar op twintig en een en twin- ft'g-
1

tig vadem waters goede anker-grond is.

Wat voorby Auwn be-Noorden op in

zee heeft men zeven kleine eilandekens.

De broeder des Konings van Boelan , Het dorp

de Prins Maccarompius , plagt zig hier in Auwn,en

Auwn met twintig of dertig huisgezinnen^^11
'

op te houden, hebbende zig daar van zyn *erby.

broeder afgezonden , alwaar hy geerne
mede een Radja tragtte te zyn. Dog 't geen
deCommiflaris, de Heer Padbrugge , niet

goedkeurde.

Men heeft hier mede een zeer vrugt-

baar land, en ook den naaften weg om
na deMogonde te gaan, van waar 'er ook
wegen na de Zuid-zyde des lands , en na
de Gorontaalfche binnen-zee zyn.

Het volk woont hier al vry verftrooid Wegnaar

van den anderen, en indien zy met die i°"

van Dommoegoe een dorp te zamen kon- hier.

den uitmaken , zo oordeelde de Heer
Padbrugge , dat men (hier weder een me-
nagie op het kerkelyke ) daar by een

fchoolmeefter , en een kofter , voor de

E. Maatfchappy zou konnen uitwinnen.

Wanneer men zeventien mylen verder

Weft aan van Auwn gaat , zo komt men
in het ryk van Caudipan, dat Jarricus,

Cauripan , noemt.

Eer men zo verre komt , zo gaat men Caudi-

voor by twee rivieren, de eerfte CanangePan,
.

e5n

genaamt, d'andere negen mylen van Auwn, °£in

gelyk ook wat voorby Dauw nog een

rivier gelegen is.

Dit ryk van den Koning van Caudipan In de

is in twee deelen gedeelt , te weten in dorpen

de Dorpen , Dauw , en Boelanitam.
ê g

UW
^

Men komt eerft aan Boelanitam , dat eenjan jtam
-

etmaal fcheppens ruim van Boelan, en verdeeld,

pas voor by een rivier legt , af en aan

welke zig wel een myl langs ftrand, en

ook zo verre wel in zee , een rifvertoont.

Het dorp Dauw vertoont zig zeer fchoon,

wel een myl verre langs ftrand , van Boe-

lan af beginnende. Dit eerfte dorp had

in 't jaar 170^, omtrent vier honderd en

twee en zeventig, en Dauw vier honderd

I ? en
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en zes en tachtig naam-Chriftenen , zo

dat de onderdanen des Konings van Cau-

dipan doe negenhonderd en acht envyftig

lterk waren.

De oorzaak dezer verdeeling ( daar het

te voren maar een dorp was) is deze; om
dat de oude Koning van Boelan , die

Koning van Boelan en Manado, en Laloda

genaamt was ) nevens de Koningvan Sjauw

(alzo de eerlte alleen niet vermogende

genoeg was) den Koning van Caudipan,

Maurits Binangkal genaamt , lange jaarcn

voor onze verovering van Sjauw, te za-

nien aangetaft, overwonnen, en zodanig

onder malkanderen gedeelt hebben, dat

de Koning van Boclang voor zig het dorp

Dauw, en de Koningvan Sjauw, Boelan

-

nam tot zyn deel hebben zou; voerende

den Koning Binangkal , mitsgaders zyn

moeder en broeder, gevankelyk met hen

een ftuk weegs heen, tot dat zy alle drie

middel vonden om het naBwool (hunge-

boorte-plaats ) te ontvlugten.

In Boelanitam was ten dien tyde geen

mannelyk oir van Koninklyken huize

meer > dan alleen dat hier dePrinces Lin-

kakoa was, een zeer trotfche , wreede,

heerfchzugtige, en zeer geile vrouw.

Ondertuflchen vonden deze nieuwe
heeren van Caudipan goed , een huwelyk
tuflehen deze Princes , en den Prince,

Mau-Biling , broeder van den Koning
Binangkal, te fmeden, gelyk zy ook met-

ter daad deden
,
gevende aan dien nieuwen

vorft, ieder voor zyn aandeel, magt,om
dit ryk van Caudipan even als te voren,

en weder in zyn geheel , te beftieren.

Dit wilde zig niet al te wel fchikken

,

aangezien de nieuwe Koning , Mau-biling

al te flap van aart , en dit wyf veel te

moedig was , om onder zulken zagten

beuling te ftaan, weshalven zy, ziende,

dat de Koningen van Sjauw , en Boelan,

na dit hun veroverd ryk niet eens meer
omzagen , onder malkanderen goedvon-
den 't zelve iamen te deeleiv, volgens

welke verdeeling dan Mau- Biling in Dauw,
en de Koningin Lingkakoa in Boelan-

itam , 't gezag behield , hoewel 'er eenige

van de ingezetenen waren, die, het nog
met de eene, nog met de andere, hou-
dende

, goedvonden een dorpje tuflehen

die twee andere in op eenen Heuvel, Laga
genaamt, te maken, alwaar zy op hun
zeiven bleven woonen.

Onderwylen ftierf de Koning Mau-
BUing, een zoontje nalatende, dat onder
ons gedoopt, en Willem genaamt is.

Na de dood van Mau-Biling keerde de

oude en regte Koning , Binangkal, met
ecnigen zyner vlugtelingen, van Bwool
weder naar Caudipan , en wierd als Ko-
ning van Dauw aangenomen ; dog dit

ryk behield hy niet lang, aangezien eeni-

gen tyd daar na de Macaffaren daar om-
trent verfchenen zyn, en zo Binangkal,

als de Koningin Linkakoa
, gedwongen

hebben zig voor hunnen vorlt te veroot-

moedigen, onder den welken dit ryk ook
zo lang gebleven is, tot dat de Koning
van Macaflar , door de Nederlandfche

wapenen onder 't opper-gezag van den
zee-voogd en veld-overfte den Heer Speel-

man geheel overwonnen zynde, zig ge-

noodzaakt gevonden heeft , volgens het

zeventiende lid van het vrede-verbond, in

't jaar 1669 met zyn Edelheid gemaakt, a

ook geheel Caudipan aan den Koning van
Ternate weder over te geven.

De Spanjaarden ondertuflchen, na een
vry lang agterblyven, en pas daar na van
Manilha weder op Sjauw verfchenen zyn-
de , om , zo zy voorgaven na hunne Na-
gelen , die zy daar geplant hadden (zo
zy, volgens berigt van den Jefuit, Ema-
nuel Efpanjola , opgaven ) eens te komen
zien , en by die gelegenheid nu ook hoo-
rende, dat Caupidan weder aan de Ter-
nataanen gekomen was , en niet meer
onder Macaflar ftond , begonnen het oud
regt van den Koning van Sjauw op Boe-
lanitam weder op te halen

, ja 'er zig
zelven ook met der daad genoegzaam we-
der in te dringen, zonder dat 'er van on-
zen kant iets tegen gezegt , ik laat ftaan ,

tegen gedaan wierd , dan wanneer zy dit

zelf tot geheel Caudipan uitrekken wil-

den, daar zig de Koning , Binangkal met
alle reden tegen aanftelde, die daar af aan

den Heer Padbrugge kennis gaf, welke
Heer den geleerden en fchranderen Jefuit,

vader Carlo ïorcottus, eer dan eenen bot-

terik , zeer klaar begrypen deed , dat den
Koning van Sjauw (hoe men het ook
draaijen wilde ) zyn regt op Boelan kam
door 't regt des oorlogs eens verloren, en
dat (de Nederlanders) door den oorlog

met den Koning van Macaflar, en by des V

zelfs geheele verovering ook een nieuw k

regt op ganfeh Caudipan gekregen heb-
"

bende , hy dan immers geen regt ter we- o
reld meer op Boelanitam grondveftcn pa

kon ; met welke zeer welgegronde rede-
jj|

nering die Heer dezen vader, die zig op ,|j

Caudipan al weder ter nedergezet had, A<é

in 't jaar 1677, zeer gcmakkelyk uit™"
Boelanitam dede verhuizen, en weder naar

jjjj

Sjauw trekken , vermits hy zig hier zeer

onwettig weder ingedrongen had $ be-

halven dat ook de ganfche Noord-kuft
van Celebes, zedert haren trouwloozen
opftand tegen den Koning van Ternate,

onder de magt van dien Koning door

onze wapenen wedergebragt , en daar door

dat oud en verlieten regt der Spanjaar-

den, of Sjauwerezen , op Boelan iram

nog al meer vervallen
,

ja geheel vernie-

tigd was.6
De

fa

-;
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De Princcs Linkakoa , die wy te voren

als een wreede vrouw befchreven hebben

,

regeerde hier in Boehnitam na dien tyd

nog al als een dwinglandin, zodanig, dat

de Heer landvoogd Padbrugge hunne

Edelheden op Batavia in bedenken gaf,

of men dit Boelanitam onder genoegza-

me bepaling den Koning van Sjauw (in-

dien zyn Hoogheid by een fmeek-fchrift

'er om verzogt ) niet weder als een leen

gevoeglyk zou konnen toevoegen ; dat

zeer gemakkelyk zou gegaan hebben,

indien de Koning van Sjauw maar eenig

verzoek daar omtrent ten dien tyde ge-

daan had ; maar vermits hy dat , uit

grootsheid, of op hope van eenige andere

verandering, nagelaten heeft, zo is dat

zedert ook zo gebleven, zonder dat hy
iets daar af te hopen heeft, alzo het be-

lang der E. Maatfchappy aldaar het nu
niet toelaat.

Deze Princes Linkakoa , hoewel den

naam van een Chriftinne dragende
,
geleek

veel eer een vohlagene Heidin, dit in allen

deelen door haar wulps en dertel leven

met verfcheide jonge losbollen, niet te-

genftaande zy zeer oud en jigtig was, en

door by geloof beveiligende , behalven

dat zy ook in 't waarzeggen en 't wig-

chelen uit vogel-gefchrei zeer beroemt

was, wetende deze konft liftig tot haar

oogmerk te gebruiken, gelyk zy onder

dit voorgeven haren Goegoegoe , Bar-

inalippoe moordadig heeft weten uit de

wereld te helpen , waarom de Heer
Padbrugge noodig geoordeeld heeft dezen

naam-Chriftenen by placcaat het hals-

regt te benemen , en dit tot de regt-bank

der E. Maatfchappy te betrekken , om in

't toekomende zulke openbare moorden
voor te komen, of te ftraffen ; gelyk dit

hun ook met der daad door zyn Ed: met
veel reden onttrokken is.

Na dien tyd zyn ook alle deze inlande-

ren door zyn Éd: gelaft voortaan niet

meer zo verftroid in het Bofch , maar
Dorps-gewyze, en by een , te moeten
woonen, waar tegen die van Boelanitam

en andere, zig wel het meeft aangekant

hebben, tot dat 'er laft gegeven is, om
alle de bofch-huizen in brand te Heken.

De Koning van Dauw, Maurits Bi-
nangkal , hield zich wel geveinft , hem
uiterlyk voor ons vertoonende , als of hy
zyn bofch-huizen verlaten had, en vaft

nader aan ftrand zou komen woonen,
daar wy nogtans vaft berigt hadden , dat

hy op zekeren zynen vlugt-berg een ge-

heel nieuw dorp voor zich gemaakt, en
dat ook met vaftigbeden gefterkt had,
om zich in tyden van nood daar naar toe
te begeven , weshalven den Heer Lobs
by zynen laft-brief aanbevolen wierdt

,

hem aanftonds te belaften , dit dorp bin-

nen zes maanden af te breken, en zyn
ftrand-dorp volkomen in ftaat te brengen,
of dat anders, indien hy hier mede flofte,

de E. Maatfchappy dit zelf doen, en zyn
bofch-dorp in brand fteken zou, om hem
te toonen , dat zy hare bevelen , ten
fpiegel van anderen , wift te doen uit-

voeren.

Daar beneven belaftte de Heer Pad- No<*an-
brugge by zynen laft-brief aan den voor- dere be-

noemden Heer, zynen opvolger ook, dat j
e,en

,.

de roover, Kimo door Koning Binang- ye

° r

r

™
kal levendig zou moeten overgeleverd zynen

worden met alle die gene, die hy van 't opvolger

eiland Gapi geroofd had, of immers die 5' eëens

, f
r

t r

j

i_ r i
Koning

er at nog leefden, om hem ten fpiegel Binang-
van anderen te ftraffen j daar by voegen- kal.en zyn

de, dat, zo hy dat aanftonds niet quam dochter>

te gehoorzamen , men dan maar al hunne SeSeven >

Coracora 's , en groote vaartuigen aan te

halen , en na Mahado te brengen had

,

zonder hen iets anders dan kleine vaar-

tuigen voor zeven of acht man tot hun
vifch-vangft te laten.

Ook zouden zy, al gehoorzaamden zy
hier in , voortaan niet meer , als drie

Coracora 's, en eenige groote vaartuigen

mogen hebben , die dan nog altyd onder
het oog van den aldaar poft-houdenden

Corporaal zouden moeten geplaatft , en
van daar, buiten zyne kennis , niet zou-

den mogen vervoerd worden j 't welk,
zo zy niet aanftonds naquamen , zo wierd
de Heer Lobs gelaft al hunne vaartuigen

in ftukken te doen (laan , hen de zee te

verbieden , en hen zo door dwang te lee-

ren gehoorzaamen, en met ons, en on-
zen Godsdienft (als zy doen) niet tefpot-

ten , na 't welke zy zig wel eens beden-
ken , andere zekerlyk zich ten eeiften

fpiegelen, en zig mogelyk dan wel eens

te binnen brengen zouden , hoe grooten
dienft wy zulke ondankbare fchyn-

Chriftenen gedaan hebben, met hen van
zo zware flaverny , zo van MacafTar , als

van haar eigen Koning , waar onder zy
zo gedrukt gelegen hebben , te verloffen.

De dogter van dezen Koning, met den
zee-voogd hier getrouwd , liet zig Radja
Parampoewan , dat is Koningin , noemen

,

't geen zyn Ed: mede belaftte te doen
beletten.

Hier van daan nu , te weten , van Dauw, Het dorp

gaat men Weft op naar het dorp Bwool Bwool.en

(gemeenelyk Bool, gemaks-halven, ge- des zelfs

naamt) dat omtrent tweeetmaalen fchep- j^p.
pens, of cigentlyk Ooft en Weft dertig

mylen van het dorp Dauw , in een inbogr,

legt.

In de vorige tyden plagt hier een oude,

verwyfde vorft te regeeren , die niet dêe,

als Madat, (of Amfioen met Tubak ge-

mengt) te rooken , waar door hy zo

uitgemergeld was, dat hy wel een fchim

geleek.
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geleek. Deze had twee zoonen, Rodoali,

\

en den anderen dan eens Salvador , dan eens

Fernando ,
genaamt , die , na dat die van

Gorontalo en Limbotto in 't jaar 1680,

hun dorp verwoeft, en verbrand, veele

gedood en een grooten roof van goed en

menfchen naar de Lewas (een plaats,

tuflchen Caudipan en Bwool aan de Ooft-

zyde der inbogt gelegen) met zig ge-

fleept hadden, ons eerit om 't Chriften-

geloove, en hulp tegen de Gorontaalers

verzogten , van de welke verloft zynde

,

zy zogten aan de regering te komen, en

de Nederlanders in hare brief van den 18.

O&ober 1680 wys te maken, dat hun

vader (diens vrouw al mede Radja Pa-

rampoewan genaamt , maar dat ook al

verboden wierd ) in 't verwoeften van

Bwool door die van Gorontalo omgeko-
men was , het geene wy daar na valfch

bevonden
,

gelyk wy toen ook gezien

hebben dat hun dorp door een looze Goe-
goegoe , en zeker fchrander jongeling,

Balamagile genaamt, voornamentlyk be-

itierd wierd.

Na dat men hen al mede toen zo gered,

en veel van hun gevangenen verloft had

,

zo heek men naderhand hunnen wiipel-

turigen aart ook al befpeurt , en te gelyk

bemerkt, dat zy nergens anders om ver-

zogt hadden om Chriften te worden,

dan alleen , op dat wy hen van onder de

flavcrny der Gorontaalers redden zouden,

't welk zo haaft niet gedaan was , ofmen
heeft hen ten eerften weder naar die van

Mandar (datMohhammedaanenzyn) zien

overhellen, aan welkers afgezanten zyzes

flaven, en vier Coracora's (zo Koning
Bïnangkal ons berigt heeft) vereert, en

met welke Mandarezen zy vier Badjofche

vaartuigen afgeloopen, veel van die vif-

fchers gedood , en 'er wel dertig gevan-

gen gevoerd hebben , 't geen nader diend

onderzogt, en (zo de Heer Padbrugge aan

de HeerLobs in laft liet) geftraft te worden.

Hoe zeer nu dit dorp verwoeft, en hoe
zeer het ook by dien moord , door de

Gorontaalers en Limbotters in 't voor-

noemt jaar daar aangeregt , in manfchap
verzwakt is, zo moet het in eenige jaaren

daar aan al vry weder toegenomen zyn,
vermits het in 't jaar 1705" (behalven de

Heidenenen Mooren daar) een duizend

zes honderd en achtien Chriftenen (ten

minften in naam ) had , waarom men hier

ook, al zedert eenige jaaren te voren,

een fchool-meefter , en in vorige tyden

ook een Corporaal Jan Blaaww genaamt,
die daar om de zaken der E. Maatfchappy
waar te nemen lag, plag te hebben j voor

Wat hier al ook, om dat hier ichoon Lingoa- en
valt, en baftard-yfer-hout valt , waar van men
deze in- aldaar, des noods, kon geriefd wor-
gezete*; den.

Die van Bwool zeggen afkomftig te nen

zyn van een verken , waarom zy ook noit kom

verkens vleefch of ipek zullen eeten. 2
J'
n '

Tuflchen Caudipan, en Bwool, aan

de Ooft-zyde van deninbogt, leggen twee De e

eilandekens , Middelburg en V liflingen den

:

genaamt , alwaar de belle, en naalte,

overgang is , van de ecne tot de andere zee
, ^gL

welke weg tot Limbotto uitkomt. Tuf- wa«
fchen dit Bobane, of dezen overgang en eenc

tuflchen Caudipan , is 'er in den naaften ^
h°°

inbogt nog een nader overgang, dog die Ieet

moeijelyker is, en over 't gebergte van andc

Andagiele loopt , welke weg omtrent
f?

'

Dommoegoe, of Attingola (dat anders
t0

"jj

ook wel Boelangas genaamt word, ver- komi

mits de naam van Doemoegoe aldaar, hoef

wegens des zelfs verplaatzing van daar,
'au

uit heeft) uitkomt.

Uit den bogt van Bwool zeild men is.

twintig mylen tot in dien van , en tot De fe

voor de rievier van Tontoli. De bogt van'.

zelf is vol reven ; maar des niet te min ' oIi • ,

heeft men 'er een goede anker-grond op ^
acht en twintig vadem water ftek-grond des.

tuflchen een eilandje zonder naam , en
de rivier, wel het naaft aan dat eilandje,

en omtrent een en een half myl van den
mond van die rievier.

Hier ftond wel eer het beftier aan drie

broeders , van welke de een Koning,
d; ander Goegoegoe , en de derde,

zee-voogd , Dei Manempa genaamt, was.

Deze lagen altyd over hoop, de twee eer-

fte, dat fyne Mohhammedanen waren,
tegen den derden , die geerne {pek at , en

eens Saguweer 'er toe dronk , zonder zig

veel aan zyn Godsdienft te kreunen. En
deze twee eerfte hebben middel weten te

vinden, om den zee-voogd geheel onder

dwang te krygen, met het daar toe te

brengen, dat hy, na eerft gevlucht te

zyn , weder met al de zynen , en met het

dorp Dondo, dat hem aanhing, by zyne

broeders , dog tot zyn ongeluk gekomen
is, aangezien zy de Mandarezen inge-

roepen, die Dondo vernielt, veele van

hen doodgeflagen , gevangen genomen,
of verftroit , en hem dus eindelyk ge-

dwongen hebben , geheel en al onder

hen (te weten, zyne broeders) te ftaan,

die onder den ichyn , van hem te plagen

,

niet anders voor hebben, dan om zig ook

|

tegen de E. Maatfchappy aan te zetten,

\ 't geen (in 't jaar 168
1
) toen al gelaft is

!

tegen te gaan.

Deze Tontoliërs zyn een ryk volk, He

die zekerlyk een andere bron dan hunne gioo

' arme Sagoe, Maflby, Coelit-lawan , o(^.
't weinige Caret, daar vallende, hebben, fa T ,

alzo men daar zeer veel goud , zilver,

Tonkinzc Lakwerken , Porcelynen, en

meer andere Chincefche waaren ziet , dat al

te zamen veel vrugten van dezen ofgenen

fluik

1

een

c

l
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fluikhandel met vreemdelingen zouden

konnen zyn , waarom men goedgevon-

j

den heeft daar een Corporaal te leggen,

of den voornoemden Jan Blaeww het op-

zicht tot hier mede aan te beveelen, en

I
alle vaartuigen pas-cedullen af te vorde-

ren, om daar uit te zien, van waar, en

j

waar mede zy daar komen , en waar zy

73

naar toe gaan

Ten latte van die van Tontoli is, dat

zy alle voorf-beftellingen der E. Maat-

fchappy naar Bwool, en' die van Bwool

tot Cauclipan , die weder tot Boelan , en

de Boelanders tot Manado toe verzorgen,

Igelyk dit ook van Manado af tot Ton-

toli , en Paloe , toe , door alle de zelve

'van dorp tot dorp, dus beitelt, en ver-

zorgt, moet worden.

Het dorp Dondo, dat negen mylen van

Tontoli legt , zou nu wel moeten volgen,

dog vermits het door de Mandarezen

(vernielt is, zo valt hier af dit alleen, no'g

jte zeggen, dat die van Dondo, haliter-

rige boeren zynde, liever altyd in 't bolch

omfwerven, dan onder die van Tontoli

(taan, willen 5 hoewel zy egter allengs-

kens met vrouw en kinderen al weder

komen afzakken.

Hier is ook een overgang naarTomini,

wfikelyk ook tot Silenfak , en Bala-ilfan,

Itwee dorpen, die by een leggen , welke

'weg tot Dincoeloe,enTolibagi (dorpen,

iie ook maar een myltje in den binnen-

joefem van den anderen leggen ) weder

jitkomt ; dog de zelve is korter dan de

/orige van Dondo, alzo men in eenen

lag daar over geraken kan , daar men tot

ten overgang van den anderen, die by het
llorp Biga uitkomt, wel vyf dagen van

ïooden heeft.

,e_ Digt hier by legt Damphalas of Dam-
:n '» belas , een dorp , waar van men plag deze

htopabel te verhalen , dat hier een goud-

,en

en

lie

it-

;ivier was, dog dat als men die opvoer,

el \ !>m na dat goud , dat 'erin overvloedwas,

3 -.
\ e zien , het dan begon te ftormen , de

I arde te beven, en de lugt zodanig met
! donder en blixem vervult te werden, dat

'e goud-zoekers bly waren, datze maar
'nverrigter zake wederom mogtenkeeren.

Dog dit is maar een liftig voorgeven

,

'>m de weg, waar door die van Tontoli
: o veel goud krygen, voor den inlander,

iie 'er wat aflegt, bedekt te houden; ge-

'yk zy wel door de eene ofde andere greep

'»f door eenige zwaaren inlandfen en na-
'

r

uurlyken water-val, die genen, die de
'ievier hooger opvaren willen, door een

'.ware water-ilorting weten af te fchrik-

cen, van hooger op te varen j hoewel

:,y, als men 'er hen zelf na vraagt , vein-

,en 'er niets af te weten; zo dat het maar
:en verdicht zeggen is van onnoofele He-
len , die verre van daar woonen, en piet

I. Deel.

bcgrypen konnen, hoe die van Tontoli

anders aan zo veel goud zouden konnen
komen.

In den mond van deze rievier van Dam- "twee-

pelas, die al vry fterk afloopt , leggen, de/lei

omtrent een quart myl van itrand , twee df
/
irP^n

, r ,
i J ' , van die

dorpen ichuyns over een, waar van het ^aam.
eene, Dampelas Maulano, en 't ander,

Dampelas Tando
,
genaamt is , waar van

twee broeders, Oewala en Lolofana ge-

naamt, hoofden zyn.
' In het Zuiden ten Ooften , vier of vyf Het dorp

mylen van daar- landewaard in gelegen , is c° o1 -

nog een dorp , Cool genaamt , alleen uit

berg-boeren bcltaande , welker ürang-
Kaja, ofKoning, toen TonJaar genaamt,
en een onderdaan van den Koning van

Tontoli was.

Tontoli kan wel zes bemande Cora- Macht

cora's, en omtrent vier honderd man met der Tont

fchild en zwaard uitleveren, en zyn des
toiers"

zelfs onderdaanen omtrent twaalfhonderd
zielen fterk.

Men heeft agterBala-Iflan, landewaard Het dorp

in, een groot binnen-water, en niet verre Cotta.

van daar een dorp, Cotta genaamt.

De Welt- hoek van dezen bogt van
Tontoli , Caydang genaamt , heeft een

groot rif, dat wel een myltje van het

eilandje Tontoni in zee ftrekt.

Van Dondo, of liever van dit eilandje

tot Silenfak , Bala-iflan , en Dampelas
( die alle digt by een leggen ) zyn i elf of
twaalf mylen ; ook heeft men tuflehen Dondo
Dondo , en de katftgemelde plaatfen , de van Silene

eilandekens Petti, Mapetti , Niapóeloe fak k&>

en Macaflea; van welk laatlte eiland tot

Balaiflan men geen anker-grond vind,
voor en al eer men in de bogt is. Al
deze eilandekens, gelyk ook die in den
bogt leggen , zyn rondsomme vuil , en
met reven bezet.

De uit-hoek van Balaiflan word by de
inwoonders de Duivels-hoek genaamt;
mogelyk, om dat hy voor hen wat moei-

jelyk cm 'er te komen is. Van de Zuid-

Weft-kant dezes hoek een en een half

myl regt Weft en Zuid-Welt , of een

half Zuidelyker in zee van het eilandje

den Eendragt , legt dat rif, waar op in 't

jaar 1671 een jagt van den Koning Man-
darfjab , Batavia genaamt

,
gebleven is.

Deze hoek watom,zobegintdegroote Debogt

bogt van Cajeli, en 't dorp van dien naam .
vanCajeli

In 't midden van dezen bogt legt het ^
at

d

v

e

°or"

dorpTabali, alwaar het dorps-hoofd Jtffo, mthoek
of ook wel Reale

,
genaamt , zyn verblyf van Bala-

houd, die over drieentwintig Koninkjens ' ânr

( waar onder 'er vyf van de berg-boeren

zyn) het opper-bevel voert. De andere

woonen daar in zeer fchooneenvrugtbare

vlaktens, waar door zy,vet en weelderig

geworden, tot allerlei dertelheden , en

gruwelen uitfpatten.

K De

Hoe
verre
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De naamcn dezer Koningkjes en dorpen zyn deze navolgende

:

Dorpen I

daar in

,

2
en daar

omtrent 3
gelegen

,

4
met hare

S
6

hoofden.

7
8

9
IO

II

Koningkskens
"> of dorp-hoof-

den van

Macht en
man-
fchap de-

zer dor-

pen.

Verwoe-
fiing van
Cajeli en
Tabali

Teëmbo.

Forelo.

Gingi.

Tengelina.

fingajfie.

I'ondoe.

Saratoboli.

Makreïïnda.

"Tambagge.

Boejoww.

Tamaroemba.

12 Toewija.

I 3 Sappa.

14 Soebi.

iy GoIa.

16 Jami-i.

17 Gia.

18 Samoefoe,

lp Vi-u.

20 Ïolla-Nambo.

21 Mem.
22 Roetoe.

23 Pongolovoe.

Deze dorpen konnen te zamen drie

duizend weerbare mannen , en wel negen-

duizend zielen, uitleveren} dogeenigen
tydt geleden hebben die van Mandar
ecnigc dorpen 'er afin de afch gelegt, en

daar onder is ook Cajeli en Tabali ge-

weeft } niet tegenftaande de Adfiftent

Keizer met de Ternataanen zig daar in

gefterkt had; de welke, fchoon onge-

moeid blyvende, egter niet had konnen

r

door de
Manda- beletten , dat daar alles verbrand was , en
reezen. dc ingezetenen naar 't bofch toegevlucht

waren.

Het dorp Paloe, dat in het uiterfte,

cn als in de keel van den bogt legt , had-

1 Cajeli, als 't bogt-dorp.

2 Lero.

3 Laboang.

4 Wanni.

T Ba
J
a -

6 Roedana.

7 Badi.

8 Kaymolove.
p Rano.
10 Taïpa.

11 Batotela.

12 Mambora.
13 Bizemaroe.

14 Walawantoe.

if Dolo.

16 Sidondo.

17 Prigi.

18 Sigi.

ip Plolo.

20 Tonde-Biro.
21 Bolo-Auw.
22 Pakkoeli.

23 Lindoe.

den zy wel mede bezet, dog moeften,

door gebrek van levens-middelen, hun-

beleg na tien of twaalf dagen opbreken.

Dit Paloe is een zeer oproerig neft , eu

als de vergader-plaats van alle de Mohh-
medaanfehewargeeften, die vanille kan-

ten hier naar toegezonden werden , en

zig van daar alomme verfpreiden om aller-

lei zaad van verwarring over de ganfche

kuft te zaaijen , en daar door hier de E.

Maatfchappyy daar zy maar konnen , be-

dektelyk moeite te-veroorzaaken.

Het kan omtrent duizend man ten

oorlog, en wel drie duizend zielen uit-

leveren.

PaJ

en

zei.

mj

fd

Onder het zelve ftaan deze dorpen , en Koningskens

:

Mitsga-

ders de
dorpen,
daar on-
der Haan-

de.

tontolippe.

Injoela.

Temitoewa.

Reboli.

Tiko.

Iloboe. •

.

Beba.

Parindi.

Koningkskens
ofdorp-hoof- < o

" L '

r s Bon
den van

f Taboelanga.

Tagari.

Tendame.
Tatanga.

gi-

Lafwangi.

Boya.

JPoeloe.

De Ko-
ning van
Paloe, en
den aart

van tyn
Und.

Hun grootfte magt beftaat uit de vori-

ge wargeeften, waar op zy zeer trots zyn.

Hier plagt wel eer de Koning Gola te

gebieden} dog deze in September in 't

jaar 168 1 overleden, en zyn zoon Lampa
voorby gegaan, en als een gevangen van
ftaat gehandelt zynde} zo heeft zig ze-

dert de Goegoegoe, Daglanging de re-

geering volkomen aangematigt.

Dit Paloe eigent zig Tabali, en den
ganfehen bogt van Cajeli, toe, en zo re-

kenen die van Tabali weder die van Paloe

voor hunne onderdaanen , volgens de

grootze wyze van hun inbeelding en ver-

waandheid hier alomme.
Het land van Paloe rondom, tot aart

't gebergte toe , is een fchoon land even

eens als Holland , zynde vlak ,
hebbende

een zwarte kleiagtige grond } ook legt

het rondom tullchen tamelyke hooge

bergen , en is met duizenden van Cocos-

boomen beplant. Dit geeft een uitnemend

fraai gezigt op des zelfs aangename velden,

die vol allerlei vee , en met koe-beeften,

buffels

h

i

fc

'/

8

I

}

l

I

j

1

h

o
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buffels, peerden, fchaapen, boeken, en

allerlei wild-gedierte vervult zyn. Voor-

namelyk leveren die een groote menigte

van Padi en ryft uit, gelyk ook de Padi-

velden gemeenlyk met buffels bcarbeit

worden. Het is een gezegent landj dog

van leven, een vervloekt Sodom.

Van hier, of van Paloe, is de over-

gang , en weg , van de eene zee tot de

andere, dat is, tot Tabali toe, maar het

eerft en naaft van het dorp Badi , dat ruim

twee mylen be-Zuiden Tabali legt , en

omtrent een myl van Paloe, gaat men door

de rievier Palajoewa (die menmeermaalen

in 't midden over langs en dwars door

gaan moet) zynde dit vry moeijelyk dooi-

de zware afwatering , fcherpe fteenen , en

fbeile klippen , die zich daar in opdoen.

Omtrent elf of twaalf mylen gaans van

Badi vint men een dorp , Tocco-Boedi

genaamt , van waar men in drie mylen en

een half tot Toboli toe overftapt , een

dorp dat de Orangkaja , Baumada , plag

te beilieren. Dezen overgang gebruiken

de Mandarezen, en andere booze gewel-

denaars wel meeft, om op den roof uit te

gaan

de

da-

Hier van daan twee mylen in de bin-

nen-zee, aan zekere plaats, Siner genaamt

zyn altoos eenige vaartuigen.

Digt by Toboli legt het dorpje Tololi.

Eer wy dit Hoofd-ffuk fluiten , moeten
wy hier nog by voegen de verdere man-
fchap die de kuil van Celebes op brengt

,

waar van 't vorige getal gebleven was op

Zielen.

26838

Weerbare mannen.

Manado
Boelan

845-0

4000
yo

Boelan-itam iff
Dauw IÓO
Bwool
Attingola

f40
IOO

Tontoli 400
Cajeli de

23. dorpen 3000
Paloe. IOOO

De man-
fchap.van

den Ko-
12000 ning van

lj-2 Ternate,'

by een
getrok-

ken.

472
486
1618

300
1200

pooo
3000

i 78 ff . yyo6<S.

Men ziet hier uit, dat de bekende man-
fchap dezer dorpen, onder den Koning
van Ternate vyf en vyftig duizend en zes

en zestig zielen , en zeventien duizend agt
honderd vyf en vyftig weerbare mannen

,

uitmaakt, zonder daar by te rekenen een
groot getal Mohhammedaanen , en Hei-
denen ons onbekent , hoedanige 'er wel
drie of vier duizend meer onder den Ko-
ning van Mogonde alleen, die hier niet

opgebragt zyn, flaan.

TWEEDE HOOFDSTUK.

HEt dorp Parigi, en dorpen daar onder ftaande. Koningen, en manfehap. Yfèr,

en't verdere hier vallende. Wegen van Tomini's binnen- zee. De Togia 's, of
lchilpads- eilanden. Dorpen hier omtrent. Weg van Bondoge, enz. naar Dondo.
Overgang van de eene tot de andere zee. Tomini 's bocht , en dorpen. 't Ondankbaar
Lamboene. Poft hier weleer. Paloe-Saboea, en andere dorpen, 't Eiland Tajom.
Boento. Weg ter zee van Tomelatte naar de Togias, en Bangay. Dorp Tidoa, en

Boeongo. Gorontalo. V Binnen-Meir , en V vet- land, wat o/> Gorontalo valt. Koude
alhier.)Middelom"'er vleefch te zouten. Gorontalo enLimbotto, willen niet onderTernate
(laan. Schoone hout-werken hier. Straf, hen over hunnen afval opgelegt. Caftricoms

baai. Loop van Gorontalo na den berg van Balante. De eilanden Bangay, Gape, Sa-

boeboe, enz. Peling, en Balantak, op 't eilant Gape. Waar Balante legt. Veel ryft

hier. Modone. En de bocht van Tamboeko. 't Dorp Tometano , overgang naar de

bocht van Tomini , en naar den bocht van Boni. Rievier van Rompo , en 't dorp To-
olo, en To-conde. 't Dorp Boleentena. 't Dorp Tamboeko , en Orangbadjos. Ge-
fchil tuffchen hen, en die van Boeton. Wanneer deze landen onder Ternate quamen.
't Eiland Pantsjano. 't Koninkryk Tibore. 't Eiland Boeton. Afkomft dezer Konin-
gen van een draak. Boetons oude naam. Wanneer't ons bekent wierd. Droogte. Vefting

' in oude tyden. Boetons groote. Bergagtig land. Moord der onzen ió^y. Mandar-
fjah trouwt een Boetonfe Princes. .Veilingen, hier door de Heer de Vlaming gebowwt.

\
Koning Ali vermoord ióf 3. Boeton in 't jaar i6fy onder Macaffar. Verbond van den

! Koning van Boeton met de E. Maatfchappy in 't jaar 1667. Slechte handel dezes Ko-
1 nings in 't jaar 1682 op Tibore, en elders. Wat hy op Pantsjano bezit. Djati-boomen.

I

Boeton door Koning Baboe verovert. Door Macaffar den Ternataan ontnomen} in 't

\

jaar 1667 door ons hernomen, 't Eiland Xoela Taljabo, en dorpen. Veel Sagoe hier.

\

Aart dezer ingezetenen. De eilanden Xoela Mangoli , en Xoela Befi. Dorpen van 't

;
laatfte. Door wie deze eilanden verovert zyn. Verdere eilanden hier omtrent, 't Eiland
Oebi. Door wie verovert. Ocbi aan de E. Maatfchappy in 't jaar 1683 verkogt. Ver-

[

dere eilanden hier, tot by Ternate. Het eilandje Mitarra , en wie 'er Heer af is. Het
K 2 eiland
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eiland Makjan. Aart dezer inlanders. Dorpen op dit eiland. Des zelfs manfchap. Vef-

tingen hier van ouds. Teekening van 't eiland. Makjan van ouds al onder Ternate.

Door wat Koningen eerft verovert. En onder wie naderhand. Van Caarden verovert

Taffafoho in 't jaar 1608. Zaaken met den Sengadji van Makjan in 't jaar i6y 1 , enz.

Nagelen hier uitgeroeit. Aan Rheti verboden , den Titel van Koning van Makjan te

voeren. De eilanden Motir , en Potte-bakker, o/Cavali. Nagelen op Motir in 't jaar

iöf 5. uitgeroeit. Het eiland Gilolo befchreven. Rang dezer Koningen. Voorvallen tuf-

fchen.de Koningen van Gilolo, en Ternate. V Verbond in 't jaar i^iz. tuf/chen de vier

Molukfe vorften gemaakt. In 't jaar 1 380 verlieft hy zyn rang. In 't jaar I4<5f komt de

Prins Djamiloe in Amboina. Verfcheide voorvallen -op Gilolo voor al met Catabruno.

Saboego ons door de Spaanfchen ontnomen. Deze Koningen nu Vafallen van Ternate.

JVien V eiland Halamahera nu toekomt. Plaatfen op d/Veiland, onder Tidore behoorende.

Gcfchillen tuffchen de Koningen van Tidore en Ternate. Het eiland Moratay. De
eilanden Majauw, en Taffoen. Onderzoek naar fpeceryen hierjaarlyks. Wat in Am-
boina onder Ternate behoort. Landen in Amboina aan den Koning van Ternate gefchon-

ken; dog weder aan ons vervallen. Mandarfjah fielt den landvoogd van Amboina tot

ftadhouder over zyn landen aldaar. Geheel verval daar van onder Koning Amfterdam

,

ongegronde eifch der Ternataanfche Koningen. Hun recht op eenige dorpen op Solor.

De oude wyze van 't ryk te beftieren door den Koning. De drie eerfie dienaars van

ftaat. Vier gemeens-mannen. Hun groote macht. Naam van ftaat die zy voerden. Te-
genwigt tegen hun al te groote macht beraamt. Wat voor andere leden nog in dien raad

faten. Wanneer men van die oude wyze van beftier afgeweken is. Wat volg-recht tot

de kroon hier ftand grypt. Ook ófejongfte zoonen wel tot Koningen verhoren. Wan-
neer 't getal der negen ryx-raaden vermeerdert zy. Recht der Koningen van Ternate

tegen die van Hitoe, qualyk gegrondveft , en t'eenemaal ontdekt , al onder Koning Baboe
vernietigt , namaals onder Hhamza volkomen verydelt.

Het dorp
Parigi , en
dorpen
daar on-
der ftaan-

de.

H Et dorp Parigi legt, tweemylen

van Toboli , aan een modderige

en ftinkende rieyier , die zeer

groot is. Het vertoont zig wel

vyf mylen opwaards aan , in eene fchoone

vlakte , en 't gebied ook over die van

Toboli , en Tololi.

Deze Koning, en die van Paloe, flui-

ten dezen hals genoegzaam af, en zy ge-

dragen zig ook als volllagene meefters van

alles, dat in dezen Gorontaalfen bogt, zo

binnen , als 'er buiten valt. Zy leven za-

men ook in zeer goede vriendfehapj en

om in dit meefterlchap te blyven , houd
jde Koning van Parigi aan de andere zyde,

te Paloe
,

gemeenlyk vyf of zes groote

vaartuigen.

De dorpen Toboli, Tololi, Dolago,
Bilimbi, Tinday, en hetgehugtje, To-
Binangkal, ftaan wel onder den Koning
van Parigi ; maar alleen door dwang.
Ook Pitoera, dat door een Javaanfchen

Santiï, of gecftelykenonder zyn geweld
gehouden word , fchoon die Koning van
den Ham der oude Koningen van Parigi is.

Als men van Parigi een myl Zuid-waart
opgaat, ontmoet men , aan een zuivere

rievier, het dorp Dolago, alwaar goed
water, beter lugt, en derhalven ook een

beter gelegenheit, dan tot Parigi is , om
poft te houden.

Van daar vier uuren fcheppens , oftwee
mylcn de rievier op , ontmoet men een

andere rievier , Turoele genaamt , welker

inwoonders zig by die van Dolago ge-
voegt hebben.

Nog twee mylen Zuidelyker legt het

dorp Tinday, anders ook wel Tinda-Ake.

Kc

k

En, nog een myl Zuid-Ooftelyker, Lim-
bo} zo dat Dolago, Tinday, en Limbo,
in een en de zelve bogt leggen > hoewel
Limbo eigentlyk tot het dorp Saoeflbe,

dat drie of vier mylen van daar , aan

een groote rievier , twee mylen van
ftrand, legt j over welke twee of drie

Koningen , Oobol, Tombeo, en Maganga,
gt

genaamt, plagten te gebieden , en aldaar rm

met een goeden reuk hunne onderdanen , **

omtrent f00 zielen fterk , te beftieren.

Het dorp Sawacca legt, ftyf tien my-
len van SaoelToe, mede een groot ftuk

de rievier opj waar over als Koning zeker

vorft Bonda , en als ftedehouder Patani
t

plag te regeeren. Deze ingezetenen van

Sawacca zyn dood-vyanden van die van

Parigi.

Die van Sawacca geven voor, meefters Yfe

van verfcheide berg-, en yfer-dorpen, te 't. v '

wezen, onder welke , Matanpeponga
, j'jjj

Cadabonco, Today, Lage Babole, To-
moenco, Boenoea, en Rompo, genaamt.

Zy beloofden aan de E. Maatfchappy veel

yler te leveren , dog het quam op niet

uit j waar uit ook bleek , dat zy daar

over niet te zeggen hadden > alzo weinig

als die van Poflb, een dorp, fchaars twee

mylen van Sawacca , aan een fchoone

diepe rievier gelegen.

Agter dit Poflb, wat land-waart in,

leggen niet alleen de gemelde berg- en

yfer-dorpen j maar ook Tonappo , On-

tondano, en meer andere, wel tot in de

dertig toe, die, als vrye volkeren, alle

onder hun eigen dorp-hoofden ftaan , die

fchoone vlaktens over 't gebergte be-

woonen , doch zo volkryk , dat vele de-

zer

Hl
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zer dorpen , by gebrek van genoeg-

zaam brand-hout, drooge mift moeten

gebruiken.

Deze menfchen erneren zig met het

graven, en fmeden, van yzer, beploegcn

hun land met Buffels, die 'er in grooten ge-

tale zyn ,
gelyker ook overvloed van rylt is.

Zy zyn van aart even eens, als de Ma-
nadofche berg-boeren ,

gaande de mans

mede naakt, maar met een wartel om
den middel ; dog de vrouwen zyn van 't

hoofd tot de voeten met baft van boomen
bekleed.

Van deze binnen-zee (vanTomini) tot

deze berg-dorpen zyn vier goede
,

ge-

makkelyke, wegen j maar dievanPolfo

is de allerbefte. De andere zyn van Sa-

nacca, Saoeffoe, en Hok, welke laatfte

wel de naafte is, vermits men van daar

in twee etmaal, en minder, tot Tonaja

komen kan> daar de andere wegen drie

of vier dagen gaans zyn.

Men oordeelt , dat de rievier van Poffo

haar oorfpronk uit een zeer groot binnq-

water heeft, rondom welkers zoom wel

de meefte dorpen leggen j en men wil,

dat men van daar te lande tot in den bogt

van Boni zou konnen komen.
Matanpeponga legt in het gezigt van

Poflb j dog verder is die bogt door de

onzen niet ontdekt ; anders volgen de

bogt rond, Tamabomba, en Mawomba,
een volk in twee dorpen verdeelt, te we-
ten , in een ftrand-dorp , en een berg-

dorp } alwaar fchoone ryfl , dog geen
yfèr, valt.

Van Poffo tot Ampana flrekt deze kuft

wel twee dagen fcheppens Ooft aan , van

waar zy weder Noord op ftrekt tot aan

den hoek van Belet, die meeft Zuid-Weft
van 't groot eiland Togia gelegen is, van
waar deze kuft weder Ooft tot den valfchen

uithoek, of den hoek van Balante, loopt.

Hier langs ziet men ook alle de Togia 's,

of de fchild-pads eilanden leggen j zynde

deze ganfche land-ftreek
,

gelyk ook die

eilanden , woeft en onbewoont , behalven

het groot Togia , en Belet , die beide

Koningen hebben.

De ftreek van Belet, tot den berg van

Balante, maakt meeft ook de tuffchen-

wydte van Tomini tot Gorontale uit,

zodanig , dat de berg van Balante , en de

mond van de rievier van Gorontalo, Zui-

;
den ten Ooften., en Noorden ten Weften,
tegen over malkanderen leggen.

Om het nu weder te hervatten ter

I

plaats daar wy 't in dezen binnen-bogt
begonnen , zullen wy van Belet , ofGroot
Togia , weder dwars over naar Toboli

;
fteken.

Van Togia dan Noordwaart aan een
myl, legt Tobololi , en zo vervolgens

Ampibaban , To-Binangkal , Tolibilo,

77
Tallabagis, Tadang, Siginti, Bondoge,
Sipayo,Tidoa, Onmonfi, Tinombo.

Alle deze dorpen hebben hunne Ko-
ninkjens , daar men niet veel ftaat op
maken kan, en die meeft op rooven en
moorden uit zyn , en het zeer licht met
de Mandarezen houden j waar over de
Koning van Tidoa, als die de Mandare-
zen geholpen had, toe zy de veiling der

E. Maatfchappy daar omtrent, met alles

wat 'er in was , vernielden , op Manado

,

of in Ternate vaft gezeten ha*d.

Van Bondoge, en Sipajo, is de land- Weg van

weg naar Dondo ; dog zeer moeijelyk Bondoge,

wegens de oneffene en fteile bergen , die j^^
'er tuffchen beiden zyn. enover-

Van Dincoele, en Tolabagis, een myl gang van

van een gelegen , zyn twee nadere en de e
,

ene

fmaldere halzen, van waar men in eenen ^ttc
dag van de eene tot de andere zee over- zee.

gaan kan j daar men anders over den an-

deren weg wel vyf dagen hefteden moet >

komende de wegen van Tolabagis , en
Dincoele ( volgens 't gene reeds gezegt
is) tot Silenfak uit.

Tomini beteekent in de gemeene land- Tomini 's

taal deze binnen-boezem. To geeft hier bocht, en

het zelve, als Ton by 'die van Manado, dorPeIU

dat is, 't volk ,en Mini een bogt te ken-
nen, zo dat Tomini zo veel als hetbogts-
volk beteekent.

Of nu die naam alleen eigen is aan de
vyf dorpen, Lamboene , Biga, Telle-

boeje, Chioending Limbo , en Sicabo,
die 'er jegenwoordig maar voor gehouden
werden , word van zommige betwift,

hoewel het waarfchynelyker is , dat ook
al die andere, bevorens gemeld, 'ermede
onder hooren , ten minfte Tidoa , dat

onder den naam van de Tomieners in 't

jaar 1678 door den Heer Padbrugge me-
de uit de flaverny der Gorontaalers ver-

lof!: is. Ook zyn 'er , die meenen, dat

zelfde dorpen, die nog volgen zullen, al

mede tot die bogts-volkeren behooren.

Wy willen daar over geen harnas aan-

trekken, en zullen het maar by die vyf
laten, waar af Lamboene het eerfte en'tOn^
voornaamfte is, maar ook 't ondankbaar- di

fte, als hebbende,

ne weldaden

,

lafterlyk en leugenagtig van de E. Maat-
fchappy te fpreken , en godloos over de
zelve aan de Koningen van Gorontalo,
enLimbotto, te fchryven , waarom de
Koning van Lamboene een voorbeelde-

lyke ftraf over zyn verraderlyke fchelm-

flukken verdient heeft.

Men plagt alhier te Teileboeje Tomini Poll hier

een poft te hebben, het Goed Begin ge- weleer,

naamt. Hy is wat verre van de hand}

maar een fteene burgt te Parigi (gelyk

het ontwerp wel geweeft is) temaken,
zou nog verder zyn ; en egter is 'er wel

K 3 een

. , na zo groote beweze- boraê.
zich niet ontzien zeer
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Paloe-

Saboea

,

en andere

dorpen.

een vafte poft noodig , om deze ganfche

kuft in toom te houden , en de bedekte

aanflagen der liftige Mooren tydig te ont-

dekken, en te fluiten > dan zouden die

wargeeften zig zo ligt ook niet naar dien

binnen-boefem begeven , uit vreeze van

zo gemakkelyk niet weder uit die val te

geraken-, behalven dat de inlanders dan

ook weder moed krygen zouden om de

Mandarezen, hunne doodelyke vyanden

af te weeren, en aan te taften.

En dit miflèn hier van een vaftigheid

van wat meer belang tot verdediging is

ook oorzaak geweeft dat men hier tot nog

toe geen twee foldaten, en geen fchool-

meefter , heeft willen wagen.

De opregtfte van alle deze Bogts-

volkeren zyn na allen fchyn die van Si-

ginti , en van Saoeflbe.

Van Tomini Telleboeje tot de rivier

van Gorontale zyn omtrent vyfcig mylen,

waar van 'er dertig met verfcheide eilan-

den en riffige imbogten , meeft onder en

langs den wal, bezet zyn, zo dat men
niet te na aan den wal komen moet , ten

ware men hier of daar tuflchen beiden

aan land wezen moeft , daar voor als nog

geen naamweerdige plaatfen zyn , dan

alleen Paloe-Saboea , daar de Koning

van Lamboene wel eer zyn dorp had,

en vier of vyf mylen de rivier op Mamoe-
long, en nog twee of drie mylen Ooft

aan Paoefïb y maar als men het eiland

't Eiland Tajom (in de kaart, het Kafuaris eiland

Tajom. genaamt) voorby is , mag het geen

quaad , al komt men de wal wat
nader.

Pondang, en Tomehatte leggen aan

een groote rivier , die men met Chaloe-

pen, en lichte jagten, een myl, dog

met kleene vaartuigen meer dan vier my-
len opbaren kan.

De Sagoe-plaats van Gorontalo is

Boento, dat zes mylen verder Ooft aan

legt. Des zelfs Koning onthoud zig

gemeenelyk te Gorontalo j dog is een

bedrieger en verrader, die openbaar ge-

toont heeft het met die van Boni te

houden, wanneer hy die van Gorontalo

zynen dienft aangeboden heeft, om by
de gezanten van den Koning van Boni
voor hen te gaan, gelyk hy ook metter

daad gedaan heeft.

Boento. ^e rivier van Boento is kleen, moe-
raflig, en modderig, gelyk ook dat ge-

heele land, daar omtrent gelegen, uit

modderige Sagoe-gronden beftaat, van
welke Sagoe-boomen die van Boento
verpligt zyn Sagoe-brood voor die van

Gorontalo te kloppen , dat is , meel 'er

toe uit de gevelde boomen, met zeker

uithollend werk-tuig uit te halen, en dit

dan tot brood voor hen te bakken ; tot

welk werk zy van de Gorontaalers als

hunne flaven door enkelen dwang
, ge-

bruikt werden.

Van hier en Tomelatte zyn in 't vaar- Weg •

water verfcheide verllroide eilandekens "e v

dwars over na de Togias, of Schildpads- ?om
eilanden , waar over de Bogt-lieden mecft de t.

r

alle (uitgenomen die van Poflb, Mattan- gias,

peponga, Tomabombo, tkc, die over naar I

Ampana, en Belet, hunnen weg nemen) *>
ay'

gewoon zyn te fcheppen , als zy na Ban-
gay ten roof varen j op welke arme lieden

deze roof-gerige Bogt-volkeren meeft
aafen, en hen overvallen.

Tuflchen Boento en Gorontalo zyn
geen naam-weerdige plaatzen, buiten de
rivier Poglamma, dat wel een fchoone,
dog verlatene , ftroom is , alwaar die

van Gorontalo die van Tidoa geplaatft ^^
hadden. Hier van daan drie of vier uuren Tidoi

gaans plagt een land-weg na 't binnen- Boeo
I

water vart Limbotto te zyn, die nu on-
bruikbaar geworden is.

Wat nader aan Gorontalo is Boeongo , Goro:

daar zeer fchrale Salpeter-gronden zyn. talo.

Gorontalo zelf legt aan een fchoone
rivier, die men een myl ver met de
kloek fte fchepen opvaart tot aan den
drempel, waar voor het nog zeer fteil,

dog waar op doorgaans maar zes voeten
water is , alwaar men de fchepen aan
de Ooft-zyde digt aan de wal voor de
hout-baei , en het lies-bergje maar vaft

maekt, daar men dan een anker aan de
Weft-zyde waar de grond vlak is, op het
flyk uitbrengt.

Van dezen drempel tot den hoek van
Padang is omtrent een half myl tuflchen

het hoog gebergte in, dat omtrent half

wegen vry naauw is, zo dat al de wind,
't zy uit zee , het zy van 't land ( dat van

Padang afin 't rond , 't binnen-water , en

't land daar agter, mede gerekent , wel
twintig mylen meeft vlak is ) daar

door, als door een tregter valt} zelfde
minfte dampen en lugt daar voor en tegen

aankomende, voor al van de land-zyde,

veroorzaken een friflche koelte , waar
mede men uit deze rievier een of twee
mylen in zee fteekt , waar na men dan als

in een dood-ftilte geraakt, alzo die wind-
val in zee te niet loopt.

Deze rievier verdeeld zich in twee
hoofd-takken aan Padang, of de vlakte,

die, op den hoek byeenkomende, zamen
dus in zee ftorten. De eene tak komt
uit het Ooften, en uit het hoog-geberg-
te van Attingola , Balangas , en Anda-
gile , de ander uit den Weft-Noord-
Weften, en het binnen-Water van Lim-
botto , en uit de verdere vlakten. Van
daar het dorp Dommoegoe voor dezen

was , komt mede een tamelyke fpruit,

uit het geberte van Andagile, een uurtje

van Gorontalo in des zelfs rievier vallen.

Het
I
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Het binnen-water is omtrent drie my-

len in zyn omkring, buiten de lage, ge-

brokene , modderige landen van Goron-

talo tot Limbotto. Het binnen-water

over te fteken is omtrent een myl , en

langs het gebergte aan de Welt-zyde

omtrent een en een half myl , en is de

land-itreek hier omtrent zeer vet en zwaar;

dog zy word weinig bebouwt , vermits

de Gorontalers te hoogmoedig zyn , en

zich te edel agten, om 't land te bou-

dat zy noa doen.

79

wen eenige

wel op hunne" Clappus-boomen , en 't

planten van Djagon , of Turkfe Tarw

,

Patatta 's , Oebi , wat Cattoen , en Pifang-

boomen in grooten overvloet, te paffen.

De buffeis, die 'er mede zeer veel zyn,

gebruiken zy alleen tot laftbeelten , en

om fe te beryden, plantende hun Padi in

't hangen van 't gebergte, eveneens als

de Molukkers.
Zy zyn nu vry fchikkelyker , dan te

voren, waarfchynelyk , om dat hen de

hoogmoed door onze wapenen wat be-

nomen is.

Levens-middelen zyn 'er anders genoeg,

en hen ontbreekt niets , dan ryft en Sagoe.

Het binnen-meir is vol vifch , en voorna-

meïyk heeft men'er veel Cabos,die zy in een

groote menigte dragen , en aan d'onzen ver-

koopen. Daar is geen huis, dat zyn eigen

vyver niet heeft, waar in zy veel vifch

aanqueken. Ook hebben zy veel hoen-

deren, duiven, en endvogelsj al 't welke

daar goed koop is.

Een buffel kan men 'er voor twee va-

demen linnen koopen , die men hier veel

teiouten*

beter koop, dan peerden, weet te ge-
bruiken j behalven dat , zou men van daar
ook wel gezouten buffels-vleelch , door Koudd

ons volk zelf gezouten, konnen laten ko- J^de?
men, 't geen zy, daarop ftrant leggen- om -

C r

(ie , voornamelyk 's nagts zouden konnen vleefch

doen, om dat het daar dan door det'zaam-
geperite berg-lucht zo koud is , dat men
gemakkelyk twee dekens op 't lyf ver-

dragen kan ; ook zou men 't zout 'er

moeten naar toe voeren, vermits de Go-
rontalers geen droog zout hebben , en
maar gewoon zyn hunne fpys met zee-

water te bereiden , zo dat het wel een

ergens m tgroot geluk is, als men hier

dorp maar een klein klompje zout vind.

Omtrent 't jaar 1704. of 170)-. fchonk Goron-

de E. Maatfchappy dit dorp , en Lim- ta
!
e

•
en

botto, aan den Koning van Ternate ; dog
to

in

^j°ie"n
de dorpelingen wilden onder hem niet onder

itaan. Ternate

Deze Gorontalers en Limbotters zyn Dietftaan »

om hunnen opftand tegen den Koning <, ,

van Ternate, en tegen d'E. Maatfchappy hout_

in 't jaar 1681 (gelyk wy hier nabreeder werken

toonen) weder op nieuws na hunne ver- 1,ier -

overing gedoemt, om jaarlyx ifo balken ov„hur^
van 26 voeten lang, en 1 voet in 't vier- ne afval

j
kant, en yy affuyt-planken van 18 voe- opgelegt.

ten lang, 2 en een half dito breed, en

f duim dik , te leveren , waar van de -

Gorontalers twee derde, en die van Lim-
botto een derde , opbrengen moeten; dog
by aldien zy meer , dan hun opgelegt

aandeel mogten leveren, is 'er een prys,

zo op de hout-werken, als op eenige an-

dere kleinigheden , in dezer voegen geftelt

:

100 Stux rotangs van 3 vademen lang.

1 Balk goed hout van 26 voet, 1 voet vierkant dik.

1 Pikol caret
,
goed , en geen fchilfers zynde

,

2 Affuit-planken van 18 voet lengte, 16 duim dik, en z en

een half voet breed , voor 1 ituk Guinees lywaad , of

24 Bosjens lont, 20 vadem lang.

10 Gemaakte fchoppen.

30 Ballaft-mandekens van enkele, en heele rotang

ƒ0 Dito van gefpleten rotang.

Ryxdaalders

1— o-

30 o-

o
o

•o

r
1 •

1

1

1

-o— o
o o
o o
-o o
o o

Hier, en hier omtrent; gelyk mede
aan de andere zyde des lands, en omtrent

de Lewas , vallen fchoone hout-werken.

Wanneer Gorontalo onder Ternate

quam , blykt my niet klaar , maar ik ver-

trouwe, dat het al mede door Koning
Baboe , ter gelegenheid van Tamboeko 's

verovering, of wel door een van zyne
vervangers, ingenomen is.

Naderhand is het van deze kroon we-
der afgevallen , en in 't jaar 1647 onder
Koning Hhamza (gelyk wy in zyn leven

aanhalen) door Kaytfjili Sibori, van twee
jachten der E. Maatfchapy onderileunt

,

weder onder deze kroon gebragt. -

Van Gorontalo tot' aan Datahans, en
Kemas, of tot de ftraat van Lembe, ont-

moet men tuffchen beiden niet naam-
weerdigs, dan dat de Boelangas, negen
mylen he-Ooften de rievier van Goron-
talo , een afftortende beek heeft , van

welke egter geen water van belang , dan

wanneer 't regent, komt afftroomen.

Hier houden eenige Mogonders hunne

vaartuigjens ; ook loopt hier een weg
tuffchen 't gebergte naar hun land , en

gehugten; dog de befte, en de gemak-

kelykite is van Balangas, elf mylen Oofte-

lyker , daar de Mogonders ook meer

vaartuigen houden , en meelt al hun zout

op
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Loopt
van Go-
rontalo

naarden
berg van
Balante.

De eilan-

den Ban-

gay.Ga-
pe, Sa-

boeboe,
enz.

Peling.en

Balantak,

op 't ei-

land Ga-
pe.

Waar
Balante

legt.

op de wyze dezer eilanders maken. Zy
komen hier in de baei van Caihïcom,
om den Sukkelaars- hoek , uit, en hun
dorp is Boetellago genaamt.

De rievier van Gorontalo dan verlaten-

de, lteekt men dwars over naar den berg

van Balante (anders ook wel Balantan

genaamt) latende 't Ooftelykite der To-
gia's, of Schildpads-eilanden (zynde een

vlak laag eilandje ) wanneer men recht

Zuid aan ftevent, aan itierboort omtrent

twee mylen van ons leggen.

Onder den wal van Balante is niets te

fchromen j ook vind men omtrent 't mid-

den des bergs elders , en daar langs henen

tot om den valfchen uithoek , en Balante,

veel Sagoe-bofTchcnj dog die meen: door

die van Balante zelfs vernielt worden,
om den roof- zieken bochts-lieden daar

door alle fpys en voedfel te onttrekken

,

en hen te dwingen, van daar te blyven.

Na dat men den hoofd-hoek van Ba-

lante voorby, en omgeraakt is , laat men
de eilanden Bangay , Gape, Saboeboe,

enz. , als verlatene , en door hulp van

Radja Palacca ontvolkte eilanden aan

bak-boord leggen ; en buiten dien zyn

'er nog wel honderd andere, die kleiner,

en omtrent zeftien mylen be-Noorden de

Xoelafche eilanden , en be-Zuiden Bangay
gelegen zyn, die om hun groote menig-

te van riffen , die tot nog toe onbekent

zyn, veel zorg en moeite aan het zee-

varend volk geven.

Dit eiland Bangay is , waarfchynelyk

met de andere daar na by gelegene eilan-

dekens , in 't jaar i f80 door Koning
Baboe (gelyk dit nader in zyn leven te

zien is ) verovert. Het is by Saidi 's op-

Hand mede afgevallen, dog in 't jaar iöff
door de Heer de Vlaming , herwonnen,
gelyk wy hier na breeder zullen zien.

Ik vind , dat over 't eiland Bangay in 't

jaar 1680 wat na den 2fften Maart , een

Kalkeboelang als Koning, door den Vaan-
drig Haak, van wegen de E. Maatfchap-

py, en uit naam van den Koning van
Ternate (onder ons opper-gezag) geko-
ren, en daar, in de plaats van den afge-

zetten Koning Djangkal, voorgeftelt is.

In den grooten imbocht van 't eiland

Gape, aan des zelfs Zuid-zyde , legt Pe-
ling , en aan de -Noord-kant , tegen over
Balante, ook Balantak ; dog eer men den
valfchen uithoek om is, en aan de groote

rievier van Balante komt , ontmoet men
nog een fchoone rievier, Poko-Pandole
genaamt, alwaar overvloed van Sagoe is,

die de Balanters tot hun eigen nooddruft

ook in hun geheel laten.

Balante legt in een diepen imbocht
recht tegen over het eiland Gape , ter

linker-hand, of aan de Zuid-zyde, aan

een zeer fchoone breede rievier, die haren

eenige

naam na deze plaats voert , en aan den
Noord-kant van dezen bocht zyn nog
meer andere rievieren , en beeken , die

dit land zeer luftig befproeijen , waar
door 't hier ook zeer vrugtbaar is.

Het dorp plagt voor dezen in tweé'n

gefcheiden te zyn, waar van het beneden-
dorp een en een half of twee mylen de
rievier op lag, en 't ander dede zig op
wat meer landewaard in, daar 't nu nog
legt , dog welk laatfte nu als zamen in een
gclmolten , maar een dorp mettcr tyd
geworden is, waar door ook het ander
zodanig van tyd tot tyd verloopen is, dat

men by 't beneden-dorp zeer zelden ie-

mand, dan by geval, vaft woonen vind,

hoewel men 'er nu en dan wel
vreemdelingen, en Modoners, ontmoet.'

Als men in dat dorp zyn wil , vaart

men de rivier vyf mylen op, en dan ftapt

men nog vyf mylen , over een goeden
weg, te lande, waar na men in dit dorp
komt , 't welk ik giffe agter den hoogen
Balantifchen berg , aan des zelfs Zuid-zyde,
te zyn.

De Balanters zyn neerftige land-bou- vee!

wers, en hebben zeer veel Padi en ry ft, hier.

weshalven al zedert 't jaar 1678 aan de
Ambonfche borgers toegeftaan is, der-
waart om ryft te varen

, gelyk dat uit

't fchryven van haar Edellieden van den
1 1 January 1678 te zien is. Hoe het ver-

der landwaart in gcftelt zy , is ons tot

nog toe onbekend.
De Zuid-zyde van de rievier van Ba-

lante maakt een grooten ruimen hoek,
onder den welken Cajoeran moet zyn,
alwaar de Bangajers en die van Gape wel
meeft in den beginne overgebragt zyn.

Na Balante volgt Modonc
, (of Man- Modo

dano) tuflehen het welke, en de rievier ende

van Balante een fchoone valey , en een!^"
fmalle hals fchynt te zyn ; vermits ons

to

' ra

door verfcheiden berigt is , dat men in

drie uuren tyds van hier tot aan die rievier

overftappen kan.

Het is hier ook tamelyk vrugtbaar^

maar het volk is geweldadiger, boozer,
ondeugender, enhftigerj ook zeer trots

en moedig.

Van dit Modone begint de bogt van 't Dor

Tamboeco. Het dorp Tometano legt Tomé

hoog opwaarts aan een groote en diepe
no;ei

.

rievier, en meeft in het diepfte van den gang rr

bogt. Buiten dit dorp zyn my geen an-deboa

dere plaatfen bekent , dan dat hier ook van T
j , _, . • mini,

een overgang naar den bogt van Tomim
nfl de

is, die tot Ampana , of daar omtrent, bocht y
uitkomt. En om hoog de rievier op , is Boni.

'er landwaart in ook een overgang , en

hals, tot in de bogt van Boni , dien men
in weinig tyds oveiloopen kan. Deze

Tomitaners , en meer andere hier omtrent

leggende volkeren , zyn, of eigentlyke

Boe-

101

f
10

en

i

1
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Boegifche, of van de zelve oorfpronke-

lyk , of wel eer onderhoorig aan de zelve,

zo dat de Koning van Ternate met den

Koning van Palacca nergens meer over

verward is , dan hier over. Ook zyn deze

Tomitaners zeer afkeerig van het Ter-

nataanfeh gebied , en ook van de Xoela-

nezen, die aan al deze bogtvolkeren,

bet oogluiking der Ternataanen , als tot

leen vryen root geworden zyn -, welk on-

igeftraft toelaten aan onderzaten , om op

hun medeonderzaten te rooven, deTer-

tiataanfche regeering doodelyk gehaat

Dy deze , en andere volkeren ,
gemaakt

heeft.

Om van de rievier van Tometano tot

die van Rompo te komen , die by na

is , heeft men zes mylen

Een

in

°'JTiede zo groot

s>
J,

ran nooden.

To-olo legt twee mylen verder.

, [weinig landewaart in vind men verfcheide

jerg-dorpen , welker naamen ik niet we-

:e , en zo mede langs die kuil tot Tam-
joeco toe.

Deze rievier al hooger op legt To-
, i:onde, ftaande ook onder een Koning

üs Tometano.
Al deze berg-lieden zyn yfer- en egge-

i werkers , van welke ftoife dit land vol en

] die met weinig moeite te krygen is , op zyn

boogft maar drie of vier voeten diep gra-

nende j 't geen oorzaak is , dat zy 'er vry

ruw mede te werk gaan, en wel de helft

onnut verfpillen.

.

p
Pas be-Zuiden deze rievier legt het dorp

ntcJBoleentena op een berg, om voor 't ge-

weld der Tamboekers bevryd te zyn,

hoewel zy voor dezen een ander verma-

kelyk dorp op ftrand hadden.

Van hier tot Tamboeco ontmoet men
veel gehugten , langs het gebergte ver-

fpreid ; welke gebergten , door den land-

bouw der neeruige yfer-boeren meeft alle

kaal van geboomten zyn , dat omtrent

Jdeze , anderzins vry woefte
,

geweiten

geen onvermakelyk gezigt geeft.

Op het ftrand van Tamboeco , is een

ronc bergje, als eenvlugt-berg, en is een

gehugt van de Orang Badjos , of der voor-

noemde viflehers, die met hun vrouwen

en kinderen hier , even eens als alle an-

:dere inwoonders, leven, zig nergens me-
lde ernerende, dan met viflchery,by wel

'j 'ke zy hier immers zo wel, als op zee,

aarden.

orp Het dorp Tamboeco zelf legt agter de
ïiboekloove, die dit bergje ter regter, en een
en ander ter linker-hand, maakt, die wat

j}o S |

meer, dan een gotelings fchoot , van ftrand

Deze Tamboekers zyn zeer . trotze,

hoogmoedige en magtige menfehen-, an-
: ders zyn zy by na, als die van Gororjtalo.

Zy zyn egter in zich zelven lafhertig,

I. Deel.

't geen men zag, toen zy in 't jaar iöff
wel zesmaal zo lterk , als de Heer de
Vlaming van Outshoorn , afgezakt , op de
ftrenge taal van dien veld- heer tegen hen
in 't by wezen van Koning Mandarfjah
gevoert, zig aanftonds aan hem over-
gaven. Zy zyn bekent door de zwaar-
den, vandaar komende , welker invoer
haar Edellieden in 't, jaar >6p4, en ióof

,

in Amboina verboden hebben ; zy gaan
veel met vreemde handelaars ^ en Boegi-
fche Lorrendraijers om , die zig veel in

de rievier Lahan, wat be-Noorden Tam-
boeco, onthouden, omCaret, en andere

verboden waren , van daar te voeren.

Tuffchen die van Tamboeco en Boeton Gefchil
is een over oude wrok wegens het dood- tuffchen

flaan van twee honderd Boetondersj en hen
>
en

hoewel die van Boeton, waarfchynelyk b^o";
ongelyk hebben , zo is 't niet quaad , dat
'er wat gefchil tuffchen hen is , om zo
agter veelc van hunne geheimen te ko-
men.

Hoe nu alle die voornoemde dorpen op
deze zyde van de kuft van Celebes , on-
der Ternate geraakt zyn, of wanneer,
is my onbekend , dan alleen van Tam-
boeco blykt, dat 't allereerft in 't jaar

i f80 door Koning Baboe verovert , en
naderhand onder den Macaffaar geraakt

zynde , door den Prins /fli in 'tjaar 1631 van

onder de magt des Konings van Macaflar landen

Wanneer
deze

weder onder die van Hhamza , den Ko-
ning van Ternate, gebragt is.

Ten dien tyde regeerde maar een Sen-

gadji, of hertog, over hen, die nader-

hand, als de Heer de Vlaming, met den
Koning Mandarfjah , de kuft van Celebes

bezogt , en veei wederfpannelingen aldaar

tot reden en gehoorzaamheid bragt , dien

zelven titel nog voerde j dog Koning
Mandarfjah verhief hem tot Koning, niet

zo zeer , om dat hy zig zo gewillig aan

hem weder onderworpen had, ineen tyd

dat hy veel lterker van volk , dan zyn
Hoogheid, of de Vlaming, was ; dan wel,
om dat hy Koning Mandarfjah toen zeer

wift te believen.

Het eiland Pantsjano legt veertig my-
len van Tamboeco , en be-Zuiden Boeton

Hier op legt, aan des zelfs Weft-zyde
het vermaarde KoninkrykTibore,'tgeen
van ouds een leelyk roof-neft geweeft is,-

zynde het dorp van die naam wat lande»

waart in aan een groote rievier gelegen.

Dit ryk heeft van ouds her al onder

Ternate geftaan, zynde mede een win-

geweft van dien wakkeren Koning Baboe%

en in 't jaar if8o nevens Tamboeco, op
een en den zelven tyd door hem verovert j

doch heeft , vermits het zo ver van Ter-

nate, en op de uiterfte grenzen van zyn

ryk naar dien kant, lag, zeer veel, dan

eens van den Macaffaar, dan weder van

L de

onder
Ternate

quamen.

't Eiland

Pantsja-

no.
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dezer

Konin-
gen van
een
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Wanneer
't ons
bekent

wierd.

de Koningen van Boeton ^ moeten lyden.

Het eerfte zullen wy zien als wy van de

zaaken van Macaflar , het laatftc aan-

ftonds als wy van de zaaken van Boeton,

een ryk , onder Ternate eigentlyk , be-

hoorende , fpreken.

Wy moeten egter hier by voegen , dat

het in 't jaar i6ff onder 't opper-bevel

van den Heer Arnold de FlamingvanOuts-

hoorn, en koning Mandarfjah , den eerften

January gedurende de Boetonfc beroerten

"zeer fchielyk door den onder-zeevoogd

Roos verovert, en , naderhand weder door

de Macaflaren ingenomen , egter by de

verovering van geheel Macaflar , nevens

verfcheide andere landen , den Koning
van Ternate afgenomen, volgens verdrag

tuflehen den Heer Speelman , en den Ko-
ning van Macaflar, Haffatiwddien , vol-

gens het 17. Artikel van 't zelve , aan

den Koning Mandarfjah in 't jaar 1667
en 1669 weder gegeven, en den Ma-
caflaar ontnomen is.

Vermits wy nu zo na by 't eiland Boe-

ton zyn , dat mede van oude tyden onder

de kroon van Ternate geftaan heeft, zal

't niet ongevoeglyk zyn, dat wy nu hier

naar toe overgaan.

De gewoöne anker-plaats legt op vier

graaden en 4ƒ minuten Zuider breedte;

en 't word beftiert door een Koning, die

'er de Koning van Ternate fielt; maar
die van zyn Grooten , en onderzaten (om
zyne verre afgelegenheid van Ternate)

zomtyds, als hy naar hunnen zin niet re-

geert, wel eens afgezet , of uit de wereld
geholpen word.

Het oudfte berigt ,dat my van Boeton
voorkomt, is dat die Koningen voorge-

ven (waar van elders breeder) mede uit

een van de vier Draeken- eieren , door
eenen Bikoe Tfjigara omtrent Batsjan ge-

vonden, nevens de Molukze Koningen
gefproten te zyn.

Het was van ouds, en voor dien tyd,

Bolio genaamt , dog kreeg toen van 't

koopen der goederen daar op de markt
door de Ternataanen den naam van Boen-
ton, dat in 't Ternataanfch markt bete-

kent , 't geen
,
gemaks halven , nader-

hand in Boeton verandert is.

- Wy zullen ook zien, dat de moeder
van denTernataanfchenKoning Marhhoem,
die in 't jaar 146f regeerde, een Boe-
tonfche vrouw geween: zy.

Dit eiland is by de onzen al bekent
geweeft in 't jaar 1602 , by de komft
van Wolfcrt Hermanffbon , die ;dit in de
maandJanuary voorby liep , befchryvende

het zelve, en 't eiland Cambona, als twee I

eilanden, langs welke men over al geruft

zeilen kan , hoewel hier en daar digt by
land in de ftraat, of aan des zelfs Weft-
zyde, anker-grond is, behalven, dat 'er

,. ook pas be- Zuiden des zelfs Noord Ooft-

hoek omtrent zeven mylen van drie klei-

ne eilandekens , een droogte van vier tot I

zes vadem, is, en omtrent des zelfs Zuid-

hoek digt aan den wal pas be-Wcften
dien hoek een klein rif, dat niet in de oude

zee- kaart legt , waar op 't fchip , het kafteel

Batavia, zonder hulp van de fchuit van

't fchip Slooten in 't jaar 1707 zekcrlyk

zou geraakt, en mogelyk wel gebleven

hebben ; dog men bragt 'er het met twee
fchuiten af; dat eene ichuit niet zou goed

gemaakt hebben.

In 't jaar 1612, wierd het door den

Zeeufchen Heer , Apollonius Schot , bezogr,

die toen uit name der Nederlandfche

Maatfchappy in December met den Ko-
ning van Boeton een verdrag aanging,

en aldaar, als Koopman, eenen Gregouus

Cornelifzen gelaft heeft te leggen.

Daar fchynt in dien tyd een fteene v

vefting van ons gelegt, en daar na nog
een andere 'er by gevoegt te zyn, welke y

beide de Heer Pieter van den Broche , by
zyne commiffie derwaards nog vond , dog
die wy in 't jaar iöiö, als verder onnoo-
dig, verlaten hebben.

Dit eiland legt vyf of zes mylen van Bi

Celebes, en is naar giflïng Noord-Ooft §r

en Zuid-Weft vyf en twintig en Ooft en
j ar

Welt twaalf mylen in zyne lengte en
breedte beflaande. Het heeft een naauwe
ftraat, die door Boetons Weft- en door
't eiland Pangefane, of Pantsjano 's Ooft-

zydegemaakt word; waar in hier en daar

anker-grond is ; dog aan de Ooft-zyde
ganfchelyk niet.

Men heeft verfcheide dorpen op dit

eiland, welker naamen my oribekentzyn;

alleenlyk weet ik dat aan de Zuid- Weft-
zyde dezes eilands pas om den hoek de

ftad Boeton op een hoogte legt , die niet

wel genaakbaar is, alwaar de Koning zyn

hof houd. Het water loopt hier wel

vyftien voet of drie vadem op en af.

Het ganfche land is hoog-land , zeer

bofchagtig; aan welkers Ooft-kant eea

zeer groote baei is, die gemeenclyk de

dwaal-baei genaamt word. Het vorderekan

men zien in een land-kaartje van Boeton,

in onze befchryving van Banda
,

pas na'

die van Nova Guinca, in 't zefde Hoofd-

ftuk aldaar te vinden.

Wat fpel zekere KaytJjiB Labatti van

hier die van Amboina in 't jaar 1 ózo ge-

geven heeft , zullen wy onder de ftoflè

van Amboina breeder zien.

In 't jaar 1632, quam hier de Terna-

taanfche Prins Aali, en floeg zig hier ne-

der juift op den zelven tyd , als de Heer

Antoni Caan aan dezen Koning, en aan

dien van Macaflar , als gezant gezonden

,

en toen ook hier was. Die Prins deed

groote en billykc eifTchen op den Koning
van

lè

!.,,

Ba
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fan MacafTar; dog zyne fnorkeryen en

groote dreigementen waren oorzaak , dat

hy hier in dat zelve jaar door beitel van

dien Koning vergeven wierd.

In 't jaar 163 f, hadden de Boetonners

de ttoutheid van onzen onder bevelhebber

Steven Barentjfoon : en drie of vier Hollan-

ders, dood te flaanj 't welk door den

bevel-hebber Pool , door 't dooden van

verfcheide Boetonners, gewroken is. In

dit zelve jaar is ook de opper-koopman
Magenaar by dezen Koning geweeft,

gelyk dit in zynen byzonderen tocht

Fol.7pbreèder kan nagezien worden.

In de levens der Koningen vanTernaté
zal ons niet alleen blyken, dat Koning
Mandarfjah met een Boetonfe Princes,

dogter des Boetonfen Konings, die voor

Koning Aali regeerde, in 't jaar 16f 2,

trouwde j maar dat die Ternataanfche

Koning, nevens den Heer de Vlaming,

16 ft ook verfcheidemalen op Boeton
geweeft , en dat Koning Aali , niet te-

genftaande hy de E, Maatfchappy vry

getrouw geweeft was 4 fchoon de zyne

hun handen kort te voren met Hollands

bloed bezoedelt hadden , door Koning
Mandarfjah 165-4 af-' en de Hhoekom
Kaytfjili Lau , in zyn plaats , aangeftelt

is, Waar door hy de E. Maatfchappy veel

moeite, en den Prins Calamatta , zyn
broeder (die gehoopt hadt Koning te

worden) aanleiding gaf, om in 't jaar

16 ff op nieuw af te vallen.

In dit zelve' jaar i<Sf4 deed de Heer
de Vlaming hier twee vaftigheden aan den
mond van de rievier leggen , de eene

Toetop Moelut , dat is, houd den mond
toe, en de andere Djangan Kata, dat is

j

kikt niet, genaamt, om tegen den Ma-
caflaar, die zig in 't jaar 16f $ al tegen

ons wapende, wat zekerder te zyn.

In dit zelve jaar wierd KoningA'altVan

de zynen ook elendig vermoort.

In 't jaar 16f f , veroverde de Koning
van MacafTar ganfch Boeton, gelyk wy
dat onder dat jaar omftandig in 't leven

van Koning Mandarfjah verhalen , en
hoewel dat volgens 't verbond van 't jaar

1661 , door den Heer Pieter de Bitter met
den Koning van MacafTar in 't bywezen
van Koning Mandarfjah , ten overftaan

van den Heer Speelman naderhand ge-

maakt , al weder onder Ternate behoor-
de óvergelevert te zyn , zo quain daar

egter niet af, voor dat de Heer de Bitter

ten tweedemaal 16ff op MacafTar als ge^

zant verfcheen, op welken tyd die Ko-
ning dit eiland Boeton aan den Koning
van Ternate overgaf.

In 't jaar 1667, maakte de Koning van
Boeton met de E. Maatfchappy, en in

haar naam , met den Heer Cornelis Speel-

man dit verbond

:

DE Koning van Boeton Lafümbatta, Verbond
en zyne lands-grooten en leden van van den

den raad , ten overjtaan van Paducca Siri Koning

Sulthan Mandarfjah j Koning van Ter- ™ %£
nate, den joden Maert tujfehen wel hoog- d'E

gemelden Heer Koning $ en de Heren Maat-

Admiraal , enz: van wegen de Generale f
c h,aPPy

Ooft - Indifche Compagnie in den naam^A Re.

van <&Hooge Regering van India befloten, maakt.

en voorgelezen , en by hun Hoogheden wel
en ter degen begrepen , en klaarlyk verftaan ,

wezende , hebben hen ten vollen daar mede

geconfirmeert met verklaring zich daar

aan zonder de allerminfle afwyking te zullen

verbonden houden j voor zoo veel in dezen

niet anders werd befproken , dan dat 'er,

ten inzlgte van '/ gene in eenige Articulen

is, eenige veranderingzal moeten gejehieden j

vermits alhier tot Boeton van wegen de

Compagnie zig geen Permanente Refïdent

bevint ; als om dat de gelegenheid van Boe-
ton requireert admifïie van deze en gene

traiïquanten , die gewoon zyn herwaarts toe

te voeren Padi en ryft in Troequering van
flaaven.

L
Ende is eerftelyk verflaan , dat in dezen

voor een Artikel geinfereert zal worden
'/ Accoort, tujfehen den Heer Koning van
Boeton en de Compagnie op den laatften

January 1 66j gemaakt , en befchreven , van
zulken inhoud als hier onder vervolgens kan

worden gelezen.

Door den inhoud van dit gefchrift word
een iegelyk bekend gemaakt , hoe dat in den

naam van de Vereenigde Nederlandfché
Ooft- Indifche Gompagnie , ter ordre en

laft van den Edlen Heer, Johan Maatzui-
ker Gouverneur Generaal, en de Heeren
Raden van Nederlands India , overeenge-

komen en geaccordeerd is met Paducca Siri

Sulthan , Koning van Boeton , dat de

zelve op alle de eilanden van de Toecan-
befli's, onder zyne gehoorzaamheidftaande,
en wyders op Caloepa en Wanchi Wanchi,
ook voorts alle andere, hoe zy genaamt zyn±

fchoon zy ook onder de Toecanbefïï 's niet

gerekent mogten worden, zal doen omvellen,

en uitroyen ten overftaan van zulke perfoo-

nen , als de Compagnie daar toe zal begeeren

te Committeren , alle Nagel- en Nooten-
Mufcaat-boomen,ófe men nu al reéde weet,

of die men na dezen nog mogt komen te vin-

den, zonder dat 'er een daar op zal mogen

blyven ftaan , ook niet op Pinonco , eenigen

tyd herwaards gereforteert hebbende onder

de gehoorzaamheit van den MacafTar , en

andere ,
geregtelyk den Koning van Boeton

toebehoorende ,
'/ geen of onder de Compag-

nie, of wel weder onder zyne gehoorzaam-

heid na apparentie nu ftaat overgebragt té

worden , waar voor dé Compagnie aan-

neemt en belooft aan welgemelde Paducca
L a Siri
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Siri Sulthan jaarlyx tot een Recognitie te

•vereeren een jomme van honderd Ryxdaal-

ders , zynde zo veel als zyn Hoogheid ver-

klaart heeft jaarlyx uit de vrugten van de

voorfz: eilanden ruim te hebben geprofi-

teert, en waar van nu 't eerfle jaar expi-

reren zal met het einde van 't kopendejaar

1667, mits dat kome te blyken by rapport

van de Nederlandfche Gecommitteerden

die nu eerftdaags met het volk van welge-

melden Koning derwaards ftaan te gaan

,

dat de omvelhnge , en totale uitroying van

voorfz: boomen al zodanig na de intentie

van dezen gefchrifte effecHve gefchied zy

,

en het gene zyn Hoogheid gehouden zat

wezen in diervoegen jaarlyx te laten gefchie-

den, op al zulke eilanden , en plaatzen,

daar bevonden word dat het nu niet gedaan

is geworden , zonder eenige planting de No-
vo te mogen doen , of toe te laten , dat het

door anderen gedaan worde, alles ter goeder

trouwe , en zonder eenig bedrog : In 't jagt

Tertholen voor Boeton , op den laatflen

January 166j.

II.

Zullende voorts op geen andere landen

van den Koning van Boeton , zo die nu

onder zyne gehoorzaamheid zyn , als die na

dezen daar quamen geftelt te worden
,

geene

Nooten, o//<? Nagei-boomen mogen waf-

fchen , maar altoos moeten uitgeroyt worden,

't zy dan ook waar men die komt te vinden.

III.

Op Boeton zullen moeten ter Negotie

Gcadmitteert worden zodanige Inlandiche

Natiën , als hier gewoon zyn te komen met

ryir. en andere eetbare waren , als te weten,

die van Batavia, van de Javaanfche kuil:,

Patani
,
Johor , Palimbang, zo lange zy

met de Compagnie en den Koning van

Ternate in vrede zyn , en anders niet , nog-

tans met exprerTe uitzondering ^ dat geen

MacafTaren
,
fchoon zy ook met de Com-

pagnie in vrede wiren, zullen vermogen op

Boeton, of op eenige andere onderhoorige,

landen , ingelaten te worden , ten zy van

dien genen, die op Macallar van wegen de

Compagnie opper-hoofdi/, een pafcedul

vertoonen.

IV.

Gezanten van Koningen , en Princen

,

hieromtrent, met d'K. Compagnie, ende

den Koning van Ternate in vrede zynde
,

zullen hier op Boeton wel aangenomen wor-

den , maar niets met de zelve befloten mo-

gen worden als na voorgaande Communi-
catie , en verkregen goedvinden- van de

E. Compagnie, enden Koning van Ter-

nate aan wie ook van de aankomft van
zulke Gezanten aanj.onds kennis gedaan

moet worden , met berigt , wat hun verzoek

en begeeren is, maar van Macaflar zullen

geen bezendingen van Gezanten , ofbrieven

mogen aangenomen worden
, fchoon zy ook

met hen in vrede waren.

V.

Indien d'R. Compagnie met eenige Na-
tien in 't voorjlaande Contract genoemt , in

vyandfehap raakte, tegen zodanigen zal hy

Heer Koning , en zyne Grooten zig ook

vyand moeten verklaren , en gehouden zyn
tot afbreuk van zodanigen, als h\t hier om
en omtrent te doen is , alle hulpe en byftand

'toe te brengen , zonder dat hy zal vermogen

met de zulken afzonderlyk van vrede te

handelen, veel min met de zelvcn eenige

Alliantie tefluiten, waar tegen ae E. Com-
pagnie zig verbint en belooft met al zulke

vyanden tot genig verbond van vrede te zul-

len komen, ten zy wel gedagte Koning met

alle zyne landen en onderdanen , daar in

worden begrepen.

VI.

De Gezanten , van vyanden afgekomen,

zullen gelyk in het Contract fiaat, gevan-

gen, of aan den Koning en Compagnie
overgeleverd worden , dog dewyl Boeton
van de Compagnies Refidentieh wat ver-

der afgelegen is ,.zal de Koning, en zyn

Grooten , zodanige Gezanten in goede

verzekering moeten houden, tot dat de ge-

legenheid voorvalk , om die te komen
overleveren.

VIL

Indien de Koning van Boeton aflyvig

wiert , dan zullen de Ryx-raden daar van
ten eerften kennis aan den. Koning van Ter-
nate, en d'E. Compagnie, moeten doen, op

dat van beide zyde Gecommitteerden mo-

gen worden gezonden , die met den Ryx-
raad een ander in des overledens plaats zul-

len verkiezen, de welke , alvorens hy be-

vefligt komt te worden , tot onderhouding

van dit Contract aan den Koning van

Ternate, en de E. Compagniej in handen

van voorfz: Gecommitteerden^ den eed van

get'rouwigheid' zal doen , wanneer ook de

Ryx-raden noit vermogen -zullen den Ko-
ning af te zetten, en weder een ander in de

plaats te verkiezen , als met toeflaan van den

Koning van Ternate , , en d'K. Compagnie,

gelyk ook niet de Koning van Boeton , en

zyne Grooten, den Goegoegoe, of andere

diergelyke hooge Officialen , uit hunne be-

diening zullen vermogen te rukken , met in-

ftelling van anderen y maar gehouden wezen
de
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de klagte ,die zy tegen zodanig eenen hebben

,

a- den Koning van Ternate , en de E.

Compagnie, bekend te maken , om nevens

hen dam in en daar over gedifponeert te

worden j en is - ver/laan , dat zulke hooge

Officialen , en ook andere mindere Ryx-
grooten meer , in bediening komende , altoos

de getrouwe onderhouding van dit Contraót

op den Alcoraan zullen bezweeren ; maar

of 't geviel, dat de Koning van Boeton

dit Contract quam te buiten te gaan , dan

zal de Koning van Ternate, en de Com-
pagnie , met de Ryx-grooten van Boeton
vermogen zodanigen Koning af te zetten,

en in zyn plaats een ander te verkiezen

,

zonder eenig tegen/preken.

VIII.

De Koning van Boeton zal vermogen,

gelyk tot nog toe, zyne bezending naar Ba-

tavia, Amboina en Ternate , te doen, ook

in 't land d, r Boegis, zo lange zy onder de

Compagnies befcherming blyven, maar niet

naar Macaiïar
, fchoon zy ook met de Com-

pagnie in vrede waren , ten zy alvoren van

de Compagnie daar toe licentie verkregen

ware.

IX.

Zo 't de Compagnie goeddunkt , zal zy

tot h,,re meerder verzekering van deze Con-
ti aclren, en zon'ier eenig tegenfpreken mogen

vo) acre-' z- 'dMïge perfoonen van aanzien om
tot Oltagiers aan 't kaf'eel in Ternate, of

Batavia, zo lang als 't nodig geagt word,

te Relideren , als dan de zaak komt te ver-

eiffchen , behoudens dat de zodanigen door of

van wegen de Compagnie in hun gelove met

geturbeert, maar allenthalven wel en be-

hoorlyk getracleerd zullen worden.

X.

Het zal de Compagnie vryfaan, aller-

wegen op de landen onder 't Boctons gebied,

daar zy 't komt goed' te vinden , te maken

al zulke v'aftigheden , als in tyden en wylen

verefcht mogten worden-, en waar toe de

Koningen, en Grooten met het verforgen

van allerhande Materialen, en arbeids volk

alle hulp en Affiltentie moeten bewyzen tot

opbouwing van die , hoedanige vaftigheden

de Compagnie ook zal vermogen weder in te

' trekken, na gelegenheid van tyd,en zaken.

XI.

Of 't gebeurde , dat eenige Europiaanze of
;Inlandfe Compagnies dienaaren., vry-bor-

gers, Mardykers, Jlaven, of andere onder-
' dane'n van d'lL. Compagnie , om eenige

' begane misdaad , of andere duivelze boos-

heid, zig van onder de Compagnie onttrok ,

en op de vlugt begeven mogten , zulke , indien

zy komen onder de Boetonfe Jurifdiótie,

zullen terftondgevat, en in verzekering werden
ge(lelt , om met de eerfte gelegenheit door hen
weder aan de Compagnie overgeleverd te

worden, dog zo eenige Boetonners , con-
trarie dezen, zo eenen quamen te verbergen,

of te verzwygen , zal hy daar over flraf-

baar zyn , en niet verfchoont mogen worden.

XII.

Ook en zullen ^«Hollanders, of andere

Dienaren van de Compagnie tot de Boe-
tonners overkomende , om het Chriften-

geloof af te gaan , en de Wet van Maho-
met aan te nemen, geenzins mogen aange-

nomen , verzwegen of verfcholen , maar aan*-

fonds overgeleverd moeten worden op poene

van zware ftraffen , zo eenige der Boetonze
onderdanen contrarie dezen quamen te doen

,

en zo weer van Compagnies zyde.

XIII.

Indien eenige dienaaren , of onderdanen van
de Compagnie, door die van Boeton quamen
beledigt , verkort , of hun anderzins misdaan
te worden, zo zullen des Compagnies Offi-

cieren de zelve vermogen in de yfers tefui-

ten, om aan den Koning van Boeton daar
van kennis te doen , wanneer door zyn
Hoogheid Gecommitteerden gefielt zul-

len worden om de zaaken te examineren,
en daar over de welverdiende Jlraffen ge-
excuteert te worden. Indien weer eenige

Boetonders door eenige Compagnies die-

naars of onderdanen benadeelt, of hun mis-

daan quame te worden , die zullen ook

mede geapprehendeert , maar voorts ten

eerften aan de E. Compagnie moeten over-

gelevert worden , wanneer zulk een mede
zyn welverdiende flraffe na bevinding van
de zaak niet en zal ontgaan*

Aldus gedaan
, gecontracTreert

, geac*
cordeert tujfchen Kaitsjili Lafumbatta

,

Koning van Boeton, <?» zyn lands-grooten

ter eenre, en Cornelis Speelrnan, Super-
intendent , Admiraal enz. in naam van de

Hooge regeering van India op Batavia,
reprefenterende de opper-magt van den

Nederlandfchen Itaat in 't gemeen, en de

Generale Compagnie in 't byzonder, ter

andere zyde, ten overflaan en in 't perfoneel

bywezen van Paducca Siri Sulthan Man-
darljah, Koning van Ternate, met zynen

Capitein Laoet, of zee-voogd Reti, in 't

fchip 't hof van Zeeland, leggende geankert

in de Viótori-baei voor Boeton den zj-ften

Juny 1 667 , zynde van de zyde van Boeton

verzegelt , onderteekent , en op den Akoran
na de Mahometaanfche wyze bezworen

L 5 door
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door Paducca Siri" Sukhan, Koning van

Boeton, Jeperamba,Goegoegoe LahafTa,

en den Zee- admiraal , Toeanpamanna ,

Hhoecom , of ryx -richter , Lajipalaoet

,

Kapitein Laoet, Lagoelagoenti , denryx-

raad Mandrirati Labodigoe , Laoen,

Lambolodi, Kakiali Laloeze,Mandrirtje

LawaiTa, LatoeandreLandingo, Lamoe-

lo, LamoefTa, Lamingi Labaa, Layna-

ria, Lamboledi , Lapeela Bongapporra

,

Latoeèra, Lamanti, Lalfeleja, Lacoena,

Laflbelo, alle Raads-Meeren , en van we-

gen de Compagnie door den Superintendent,

geaffifteert door den Opper -koopman,

Dankaart van der Straaten, de Kapiteinen,

Chriftiaan Poleman, en Pieter du Pon,

benevens Compagnies groot-zegel, en heeft

Paducca Siri Sulthan , Mandarijah , als

Mediateur in dezen ook zelfs geinterefleert,

zyne ryx-bezegeling»£w».f de ondertekening

van Kapitein Laoet Reti hier by gevoegt
,

zynde hier van gemaakt twee originele In-

ftrumenten, 7 een voor den Koning van

Boeton , 't ander voor de Compagnie , item

een Authentycq affchrift voor Hooggemel-

den Koning van Ternate. IVas geteekent,

Cornelis Speelman. Ons ten overfiaan
,

Dankaart van der Straaten , Chriftiaan

Poleman, Pierre du Pon, op '/ Spatium,

fiondt gedrukt het Compagnies zegel in rood

lak, ter zyde,ter ordonnantie van zyn Ed:

was geteekent , Abraham Gabbema , als

Secretaris. Onderftond ,
gecollationeert

,

accordeert , in '/ jagt ter Tholen den

zoften Juny in 't jaar 1 667. Was geteekent,

Abraham Gabbema, als Secretaris.

Uit den brief van den Koning Mandar-

fjah 167Z, in antwoord van dien van den

opper-landvoogd, Joan Maatzuiker , ge-

fchreven , en in 't leven van dien Koning
onder dat jaar te vinden, blykt, hoe de

Koning van Boeton, Kaytfjili Lefimbata

zich tegen dezen vorft zeer qualyk gedra-

gen , én dat ook zyn opvolger zich mede
1681 óp onbehoorlyk in opzicht van hem, en even
Tibore,

ajs Qf jjy recnt p 't ryjt Van Tibore had,
' aangellelt heeft.

Deze vorft had verzogt , dat de Ce-

rammers op Boeton mogten komen han-

delen, dog haar Edelheden iloegen dit

( zo uit fchryven van den twintigften Fe-

bruary 1673 aan den zelven blykt) om 't

verder fluiken der fpeceryen te beletten

,

vlak af. By fchryvens naar Macaflar van

den z6ften December in 'tjaar 167 3 ,wierd

hen de vaart op Banda verboden j dog die

op Amboina was hen toegeftaan , mits

dat zy voor 't kafteel Victoria moeiten

ankeren , en men , als zy 'er wat fterk

quamen , daar ook op letten moeft. In 't

jaar 1686, den 6", en 1 6den Maart , wierd

'er ook verboden geen Boetonders , om
de Ooft komende, inde keten te liaan,

Slegten

handel

dezes

Konings

maar hen toe te ftaan wel naar Keffino tè
mogen varen , mits dat zy zich eerft aan
't kafteel Viótoria moeftcn vertoonen.

In 't jaar 1690 den iyden February, ga-
ven haar Edelheden laft, dat men hen in

hunne vaart niet bepalen , maar hen zelf

ook vriendfchapbewyzeni, en hen aanhalen

zoude j dog zo zy in Amboina, of elders

om de Ooit, met flaven ten handel ko-
men mogten , dat men hen dan maar
wederom zenden zou , waar benevens
zy 1687 den nften February al gevoegc
hadden, dat zy niet begeerden,, dat zy
eenig ander volk, dan Boetonders, op
hunne vaartuigen voeren zouden.

In 't jaar 1682, handelde de Koning
van Boeton als een volkomen roover van
Tibore, jahy had meeft het geheel eiland

Pantsjano ingenomen, zo dat 'er de Ko-
ning van Ternate niet, dan den blooten

Titel, af voerde, hoedanig het in de Vol'

gende tyden al mede gegaan is; waar toe

de afval van den Koning van Ternate
ook zeer veel aanleiding gegeven heeft.

Dat het eiland Cambayna 1673 ook
onder hem ftontj blykt uit 't fchryven
harer Edelheden den zoften February van
dat zelve jaar aan den Koning van Boeton*
daar zy hem wel uitdrukkelyk verzoeken
na fpeceryen, daar op vallende, te ver-

nemen.
Die van Boeton hebben vóór 1682,

ook ettelyke chaloepen der E. Maatfchap-

py afgeloopen , en 't volk moortdadig
omgebragt. Ook hadden die van Coroni,
en Wawoni , het zelve nog onlangs om-
trent onze chaloep, de Poft-bode, ge-

daan; waarom ook een Ternataans Ka-
pitein, Bacarri genaamt, niet lang daar

na ontrent Wawoni eenige dorpen, uit

kracht van 't hem verleend verlof , ver-

woeft , en in brand gefteken had.

Van ouds plagten de Koningen van
Boeton niet het minfte recht, op 't eiland

Pantsjano ( dat altyd zyn eigen Koningen
gehad heeft) te hebben.

Het Ooftelyk deel dezes eilands, Woc-
na genaamt, quam eerft onder Boeton,

wanneer Mahorom tot Koning verkoren

wierd , die deze land-ftreek daar aan

hegtte , gelyk het Zuidelykft gedeelte

daar ten dien tyde mede onder raakte, als

zynde een wettig erfland van een van

zyne vrouwen, dat door 't verfterf-recht

op den Kapitein Laoet , of den zee-voogd,

Lakajfa gekomen is, zonder dat het oit

door een ander , en zelf door de Macaf-

faren ( ten tyde als zy reeds meefters van

't verdere deel van dit eiland geworden

waren) overheert geworden, of bezeten

is.

Op dit Zuider deel is niet, dan een

bewoont dorpje aan de Weft-zyde , Moe-

finca genaamt j en in 't beftek van Wbe-

Wat!

op Pa

tfjanc

bezit.
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na is: Wocna aan de rievier Tapetapi,

mede aan den Weft-kant des eilands, en

aan de Ooft-zyde heeft men Lahontohe,

Labore, Lohia, en , in 't midden des

knds, Waymaloe, Talaki, Battecami,

Tankena, Maladauwa , en Tobea, al

het welke onder Boeton ftont.

Tibore nu , dat aan 't Weft-einde des

eilands Pantsjano , en aan Itrand omtrent

een rivier gelegen is , heek aan die zelve

rievier, landwaard in, het dorp Laffia-

pau, en, wat Noordelyker op, Wawo-
bo, Wone, Popala, LafTefodo , Lapada,

en daar omtrent , op itrand , Morbea,

zynde alles in een {treek lands ten Noord-
Weiten van 't eiland Pantsjano gelegen,

zonder dat de Ternatanen iets aan de

Ooft-zyde des zelfs hebben, waar uit ook

't verichil te Lahia wel eer tuflehen die

van Boeton en Ternate ontitaan is.

Men plagt hier een groote ftreek lands
;

te hebben, ''die, van Tibore dwars over

|
tot Lohia toe loopende , vol Djati-boo-

men was , waar van 'er een ontelbare me-

nigte, het zy door aard-beving het zydoor

't overftroomen van eenige rievieren ( alzo

't land laag is) om verre geworpen waren.

Uit veele dezer omgeilagen boomen
zyn weder andere opgegroeit, ook is 't

hout der nedergeflagene ftammen door-

gaans zeer goed, en zommige zyn van

een verwonderensweerdige lengte en

dikte bevonden, die by gelegenheit hier

of daar toe, als men die afhalen liet, zeer

grooten dienft zouden konnen doen.

In de jaaren iöSó" en 1687 , Honden
hare Edellieden aan de Boetonders , daar

te land geboren zynde, toe, mits vrye

reis-brieven van Amboina of Banda heb-

bende, op Keffing te mogen varen; dog
verboden aan de Keffingers , Ceram-
lauwers en Gorammers, naar Boeton te

varen, iópf den i Maart, Honden zy hen

ook toe grove Boetonie kleeden in Am-
boina te brengen.

In 't Zuid-Wetten van Boeton, en

zeer dicht omtrent de Zuid-hoek van

Celébes , heeft men 't eiland Saleyer,

tuffchen beide welke wallen de ftraat van

Saleyer loopt, gelyk men dit zeer net

in een kaartje , in 't zesde Hoofd-deel

van de befchryving van Banda , zien kan.

Wegens de nagelen , en nooten-boomen,

hier ( zo men meent vallende ) zullen wy,
in 't befchryven van de nagelen , en ande-

:

re fpecery-boomen in Amboina, nader

|

gelyk dan ook over die der Moluccos,
{preken.

seton Dit eiland Boeton bragt Koning Baboe,
>or Ki door de dapperheid van zynen zce-voogd

Dever-
^aPa^aJa mede onder zyn kroon

, gelyk

fert, .
dat in 't leven van dien vorft elders breder

3orM; voorkomen zal.
lfl»rde. Wegens dit eiland , en het uitroyen

der fpeceryen zelf tot hier toe, trekt de Terna-

Koning van Ternate twee honderd ryx- taan ont-

daalders jaarlyks. nomen,
\t •- 1 1 r> 1 'i endoor
Vermits het nu zo na by Celebes, en ons j n

'

C

Macafiar, legt, zo heeft dat al verfchei- jaar 1667

de malen onder dien vorft geftaan ; dog '>erwon-

by 't verbond 1667 met den Heer Speel-
nen '

man gemaakt , heeft de MacaiTaar dit

eiland, nevens verfcheide andere landen,

aan den Ternataanfchen Koning Mandar-
fjah moeten wedergeven. En na dat zig

de Prins Calamatta met zyn broeder, den
Koning van Ternate , weder verzoent

had , heeft die vorft hem toegeftaan , de
inkomften van drie dorpen op Saleyer te

mogen trekken, gelyk dat nader in zeke-

ren brief, door den Heer Joan Maatfui-
ker, 1672. aan dien Koning gefchreven,
en hier na in zyn leven te vinden, gezien
kan worden.

Noord-Ooft ten Ooften van de Straat

van Boeton heeft men , wanneer men al

de Bangayfche riffen , en eilanden , aan
bak-boord (of ter linker- hand) leggen
laat, het eiland, Xoela Taljabo.

Van het Zuidelykfte dezer Bangayfche
eilandekens , Poeloe Sagoe genaamt,
moeten wy, nog zeggen, dat het fchoon
water, en overvloed van Sagoe heeft.

Het legt meeft Ooft Noord Ooft van 't

eiland Waroway ; anderzins is het van
Bangay, en van Xoela Taljabo , dooreen
goed getal eilanden henen , zeer gemak-
kelyk hier naar Ternate toe op te halen.

Het dorp Taljabo legt aan de Noord- Het ei-

zyde des eilands van dien zelven naam, in IandXoe-

't midden des zelfs , alwaar een zeer goe- ' a Ta|J a"

de en fchuins in land infehietende baai dorpen!
is , daar men voor alle winden met een
chaloep zeker leggen kan.

Recht hier tegen over, aan de Zuid.-

zyde , legt het dorp Likitobi aan een
zout binnen-meir, of aan een zeer wyde
kom.

Landwaart in leggen nog eenige dor-

pen, als: Woyo, Singa,Kakibo,Lede,
Samade, Made, en eenige gehugten van
berg-boeren daar omtrent.

Langs de Zuid-zyde is 'er niets te vree-

zen , alzo de riffen dicht by den wal
zyn; dog aan den Noord-kant ontmoet
men eenige riffen in zee , be-Weften Li-
kitobi gelegen. De Weft-zyde van dit

Xoela is zeer gebroken met killen en
kreeken, waar door men op verfcheide

plaatfen doorbooren kan. De Ooft-kant
heeft ook eenige ftukken en brokken, en

hoewel daar wel een ruime ftraat is, is ,

die egter zeer zorgelyk door den zwaren

maalftroom, die men daar vind.

Hier valt zeer veel Sagóe. De aart des Veel Sa-

inlanders alhier is zeer boos, liftig, trouw- goe hier,

loos, lafhertig, en moorddadig. Ook zyn N

zy zonder eer of fchaamte, zeer lui en

wis-
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Aart de-

zer inge-

zetenen.

De eilan-

den Xoe-
h Man-
goli , en
Xoela
Befi.Dor-

pen van 't

laatfte

,

door wie
deze ei-

landen

verovert

zyn.

wispelturig. De mans zyn hier heeren

,

de vrouwen fkvinnen, alzo die al 't werk
zo op 't land , als in, huis, moeten doen.

Xoela Mangoli , anders ook wel Xoela

Sapelulle genaamt , beftond wel eer in drie

deelen, te weten, in Sapelulle, Wayti-

ma, en Mangoli. Het heeft nu niet , dan

Waytima, en Mangoli, dicht by een in

't Zuiden, en omtrent een Sagoe-boich

aan ftrand recht over Facquerre leggende,

en is, lchoon het grootlle der drie eilan-

landcn van dien naam, voorts woeft, en

onbewoont.

Als men drie uuren naar 't Weiten tot

in 't bogtjeGorangoliichept, komt men
by een anker-plaats , voor welke drie

eilandekens zyn, en van daar nog drie

uuren varens komt men by 't bochtje

Boeja,daar drie rivierkens en twee mylen
landwaart in twee kennclyke bergen zyn.

Drie mylen Weltelyker als Boeja komt
men aan den uiterften Weil-hoek , Batoe

Maloela, of Batoe Laki Laki, vanwaar
men naar Taljabo overfteekt. Hier ftaat

een klip, even eens als een man, van ge-

daante , aan welke de voorbyvarende

Xoelaneezen gemeenlyk eenige vrugten

ten offer toewerpen , om daar geen on-

geluk aan te treffen , alzo 'er tuffchen

Mangoli en Teljabo een naeuwe en zeer

gevaarlyke ftraat , en by deze klip ook

een groote maal-ftroom is. De engte zelf

is op 't naeuwfte maar een fnaphaan-

fchoot wyd j dog zy word aanftonds aan

wcderzyden breeder. En in 't midden
van deze Straat, op Teljabo , legt de

hoek Langon , met een bochtje daar by.

Xoela Befi is van deze drie eilanden

wel 't meeft bevolkt. Het heeft een

veiling, 't klaverblad genaamt, welkers

bouw-tyd , en grond- vefter , onbekend
is. Op dit eiland zyn tien dorpen, die

Falauw , Cabauw , Fattahoi , Talagga

,

Bega, Ipa, Facquerre, Fagoede , Fatze,

en Gay, genaamt zyn.

Deze eilanden zyn in 't jaar 1330,
door Koning Moloma-'Tjjeja, den twaalf-

den Koning van Ternate , onder deze

kroon gebragt, op ieder van welke hy
eenige Ternataanen , en over 't eerfte

zynen zoon Hhamid , als eerfte ftad-

houder
, geftelt heeft.

Onder Koning Sainulabedien is dit ftad-

houderfchap tot het vorftelyk huis To-
'maïtoe, dat zig zcdert 't jaar 1488 daar

nederzette, overgegaan, dat daar uit naam
van den Koning van Ternate 't opper-

gebied voerde.

Wat mocijelykheden de Heer de Vla-

ving van Outshoum met Terbile koninkly-

ke ftad-houder alhier , by den oproer

van Saidi, den muiter, enMadjira, in 't

jaar iöyz en 16f 3 , en in volgende jaren,

gehad , wat leven ook de Prins Calamatta

in 't jaar i6ff daar geftelt heeft, en hoe
de Xoela 's in 't laatft van 16 f6 onder

Mandarfjah geraakt zyn, zal ons omllan-

dig in 't leven van dien vorft , en onder

dat jaar, blyken.

Deze drie eilanden , en Liefje Ma-
tulla

, plagten weleer eenige tyd on-

der de landvoogden van Amboina teftaan,

zynde by den Ternataanfchen oorlog 'er

onder geraakt. De Luitenant Modi heeft

'er onder de landvoogden de Vicq , en
Padbrugge, gelegen, en onder den laat-

ften ook Kapitein de Moor, en nog later

heeft 'er de Vacndrig Henrik Jafperfzoon

( anders van der Monden genaamt , een

Dortenaer) als hoofd gelegen ; dog vol-

gens aanfehry ven van haar Edellieden den
ipden July in 't jaar 1683 moeiten de

zelve weder onder 't ryk van Ternate

gebragt, en door die van Amboina aan

hen overgegeven worden , hoewel dat

eerft in 't jaar 1687 (volgens fchryven van

den 1 1 üen Februari gefchied is ) gelyk zy
tot nog toe ook daar onder ftaan.

Op een dezer eilanden , Xoela Befi,

legt nog een Sergeant met eenige poft-

houders, om een wakend oog op alles te

houden, die ook bezorgen moet, dat die

van Amboina hun gerief uit deze eilanden

voor een billyke betaling krygen , en dat

zy ook de nodige hout-werken, Clappus-

olie , enz. bekomen mogen , alzo dit

egter een plaats der E.Maatfchappybleef,

gelyk dit laatfte door haar Edellieden by
hun fchryven van den 2den Maert 1688,
nog weder vernieuwt is.

In 't jaar 1602 den zotten February,

ftonden haar Edellieden aan die van Am-
boina toe, herwaards, en naar Bangay,
dog op zekere voorwaarden te mogen
varen, hoewel dit in 't jaar ióof aan

Jan van Oofien , en Henrik ten Veldhuizen

in Amboina verboden
,

gelyk in 't jaar

1694 de \aart na de Xoela 's, en Bangay,

toegeftaan , dog 1 696 de vaart naar Ban-

gay , die van Amboina weder t'eenemaal

door haar Edelheden , ontzegt wierd , hoe^-

wel hen de vaart op Xoela ( volgens fchry-

ven van den 1 ften Maart per Princeland

)

weder toegelaten is. Vooral was de

Boeroneezen, en Amblauwers, te vaaren

op de Xoelas, in 't jaar 1600 (volgens

fchryven van den 1 f
den February ) alleen

van alle de Amboineezen toegeftaan. An-
derfins hadden zy den omgang der Xoe-
laneezen en Ternatanen al voor vele jaren

(gelyk al uit 't fchryven hunner Edelhe-

den van den ijflen December 1673 blykt)

voor vry gevaarlyk met de Amboineezen

gehouden, weshalven zy Koning Man-
darfjah toen al afrieden derwaart eenige

bezendingen te doen. Het komen der

Xoelaneezen in Amboina , anders dan

voor 't kalteel, is al zedert 't jaar 167?
ver-
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Verboden ,
gelyk ook den Ternataanen in

Ambon , of Banda te mogen komen ont-

zegt is.

Het zyn zeer vrugtbare eilanden die

allerlei vrugten overvloedig voortbren-

gen , en voor al veel Padi , ry ft , en fchoon

bailaard-Ebben-hout , welk laatfte ik

noit zo breed , als 't geen hier van daan

quam ,
gezien heb. Zy leggen ten Noord

Weiten van 't eiland Boero , of van den

hoek van Tomahoe.
Wanneer men van Xoela Bef! naar 't

eiland Oebi wil overfteken, laat men een

klein eilandje, Liefje Matulla genaamt

,

aan bak-boord leggen, en dan loopt men

be-Zuiden het eiland Oebi om , en tuf-

fchen 't eiland Gommon (dat 'er dicht by

legt) door, zonder dat men iets, dicht

by den wal, behoefde te vreezen.

Aan den Ooft-kant van 't eiland Gom-
mon, en rondom 't eilandeken , dat 'er

be-Ooüxn legt, is 't zeer vuil, en riffig,

hoewel 'er tuflchen de riffen zelf killen

loopen , daar men voor alle winden zeker

leggen kan , en voor al aan den Zuidkant

voor alles gedekt is, dog dit moet alleen

door welbedrevene ftierlieden onderno-

men worden.

Dicht by 't eiland Gommon is ook een

fchoone diepe rievier , de eenigfte op dat

ganfch eiland , daar men ook met een

licht jacht zou konnen inkomen.

Wat het eiland Oebi betreft , dit was

in 't jaar 1 32.2. , toen Sida Aarif'Malamo,

de zevende Koning in Ternate regeerde

,

al bekent , en had , in navolging van an-

dere volkeren , en eilanders hier naby

,

omtrent deze tyd mede een Koning be-
- komen , om niet minder als Tidore,

Batsjan, enz. te zynj dog zy konden het

noit zo verre brengen , om mede onder de

vierMolukze Koningen getelt te worden.

Tuflchen deze Koningen van Oebi , en

die van Ternate, zyn in de eerfte tyden,

eer de laatfte zo magtig wierden , ook
wel huwelyken gefloten , waar van in 't

leven van Gapi Bagoena de Tweede, dertien-

de Koning van Ternate , een geval voor-

komen zal, waar by deze in 't jaar 1431,
de dochter van den Koning van Oebi,
na haar twee maanden by zich gehad te

hebben, haren vader weder t'huis zond,

dat naderhand gefchil tuflchen hen gege-

ven heeft.

In de later tyden is het groot eiland

Oebi (dog wanneer, wete ik niet) onder

den Koning van Batsjan geraakt , die het
T in 't jaar 1683 met "alle de kleine eilan-

r
_ den , binnen" de drie mylen daar omtrent
leggende (waar onder ook Magatapi,
Bilang-Bilang , Gommommo, enz. be-

hooren) voor acht honderd ryxdaalders

aan de E. Maatfchappy , volgens een
koop - cedulle , verkogt heeft.

I. Deel.

Het is een bergagtig eiland en plagt aan

dcWeft-zydeeenhoute Baricade hier op
j

door den Heer Francx gemaakt , te leg-

gen, die den Bril genaamt was > dog na-

derhand heeft de Heer Padbrugge die in

een Reduytje verandert, en den Briel ge-

naamt. Onder den Heer Francx lagen

'er vier en twintig , dog daar na maar
zeven man in , die 'er nog lang daar na in

bezetting lagen , tot dat het in 't jaar

1696" geheel ingetrokken, en van poft-

houders ontbloot is; dog in 't jaar 1700
hebben haar Edellieden weder belaft hier

zeven man te plaatfen , 't geen naderhand

weder tot een man vermindert is.

In 't jaar 1671 den ióden Februaryj

gaven haar Edelheden aan die van Am-
boina laft, dat Oebi voortaan onder Ter-
nate ftaan zou, en dat zy wel wenfehten
te zien, dat die van Bonoa (zo zy 'er toe

genegen waren) daar op geplaatft , of
dat 'er anders deze of gene andere lieden

op gelegt wierden. Ook verboden zy in 't

jaar 1683 aan de Amboineezcn hier op te

varen, uit vreeze dat zy met de nagelen,

en nooten , daar vallende , morflen mog-
ten.

Dicht by Oebi legt Oebi-Latoe (dat

isKonings Oebi) anders klein Oebi ge-
naamt, op beide deze eilanden plagten

van ouds. her al veel Nooten- , gelyk op
alle Molukze eilanden Nagel-boomen, te

vallen.

Oebi Latoe's Weft-einde (dat op twee
graden en twintig minuten Zuider breed-

te legt) en Manipa's Weft-einde, leggen
Zuid en Noord omtrent dertien of veer-

tien mylen van malkanderen.

Van Oebi, en Gommon, komt men
dicht 'er langs by de ftraat van Batsjan $

en , zo al vorder weder naar Ternate toe-

gierende , komt men by de eilanden

Cajoa, Motir, en omtrent Gano , een

dorp op Gilolo 's Zuid-zyde, dat in de
Spaanfche tyden ontvolkt is , en welkers

ingezetenen op Motir, en Makjan, ge-

bracht zyn , om dat de Ternatanen toen

te veel verfpreid geraakten. Anders had-

den wy daar overal volk in bezetting

leggen.

Het eiland Cajoe legt tuflchen de ei- Verdere

landen Batsjan, en Makjan in. eilanden

Eer men by Batsjan komt , na dat men !?'
e
!4.
t0'

't dorp Gano voorby is (dat zyn naam jfate-

c

van zeker eiland , daar voor gelegen ^ ont-

leent) komt men, wat verder Noord op,

en wat dieper in zee, by 't eilandje Coe-

bi, en dan verder, onder den gebroken

wal , ontmoet men nog eenige andere

zonder naam.

Alvorens men aan 't dorp Gano, en by den

vaften wal komt, raakt men door verfcheide

Lalari-kreeken , waar in men zeer licht

zou konnen verdwalen.

M Daaf
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Daar na komt men by Saketta , en

Ifinola, die nog al Noordelyker leggen

,

en. die te zamen , met den overwal van

Batsjan , de ftraat van Patientie uitmaken,

in welkers mond die eilanders aan des zelfs

Noord-kant geplaatft zyn.

Men beeft daar aan die zyde , op 't

eiland Halamahera , of op Gilolo , meer

andere plaatzen, als Jodi , Woos, enz.

dog deze plaatzen behooren tot Fida,

Foya , en MafTa toe , tot voortkoming

van allen fluik-handel, ontvolkt te wor-

den.

Als men deze voorby is , komt men
vervolgens langs Wamma, enz. (dat on-

der Tidore behoort, en mede op de kult

van Gilolo gelegen is j voor by Tofeho,
Gita, en zo al verder voor by de eilanden

Batsjan, Makjan, Motir, Cavali, Ti-
dore, en Noorwegen of Mitarra, weder
in Ternate , daar men 't eilandje Hieri

pas be-Noorden leggen ziet. Welk ei-

landje Mitarra , of Maytarra , van de

onzen Noorwegen genaamt, den Koning
van Ternate (zo hy zegt ) toekomt, dog
de Koning van Tidore beheerfcht , en

houd het egter, als 't zyne.

VAN HET
EILAND MAKJAN.
HEt eiland M AKJAN , dat tuflehen

Motir, en Batsjan, pas be-Noorden
de Linie legt , is mede
eiland

,

behoorende. Het is omtrent zo groot

als 't eiland Ternate, zynde wat meer,
als zeven mylen in 't rond. Het heeft

ook een grooten hoogen brandenden
berg , die rond is , en die 1 6^.6 vervaar-

lyk gebrand heeft , en door een fchrikke-

lyke aard-beving van een gefcheurt is,

waar door te dier tyd veel dorpen , en
menfehen vergaan zyn. De breede kloo-

ven,van boven tot beneden toe gemaakt,
en zig tot nog toe zo vertoonende, wor-
den gemecnlyk de wagen-fpooren van
Makjan genaamt. Men meent ook, dat

deze berg, nevens dien van Ternate, en
Gammacanorre op 't eiland Gilolo , maar
een en 't zelve grond-vuur hebben , dat

zig door drie verlcheide ovens ontlaft, en
uitdampt. Dan blaakt de een wat lter-

ker, dan weder de ander, en gelyk die

van Ternate en Makjan op de by ons be-

vorens gemelde tyden gefprongen zyn,
alzo fprong ook die van Gammacanorre in

't jaar 1673 ,eenige jaren voor den bergvan
Ternate, meteen yflelyke aard-bevjng,

die zeer veel menfehen het leven kofte,

dat van de verwoefting veeier dorpen,
zwaar oploopen van de zee, en een groote

een voornaam
onder den Koning van Ternate

*

uitwerping van dry f- of puim-fteen, ver-

feit ging.

Het plagt naaft Batsjan , een van de

nagel-rykite eilanden der Moluccos te

zyn. Het kan ook zich zelven van alles,

uitgenomen de Sagoe alleen , rykelyk

voeden , en daar van aan andere eilanden

nog wel mededeelen.

Deze inlanders zyn van den zelven aart , A

:

en levcns-wyze , als de Ternatanen , die d« io-,

zy in alles ook blindeling vanouds plagten na

te volgen j zich zelven gemeenelyk aan

die zyde begevende, aan welke de Ter-

natanen zich begaven.

De naamen der dorpen op dit eiland wel Dc:&

eer gelegen , en ten tyde van den Heer °.P :

Zeift nog bekent, waren deze, Gnoffic-

kia, Gritia , Sangapatti , Malantanten,

Soma, Tiobe, die onder de eerfte plaats,

alwaar hun Sengadji , of hertog , zig ont-

houd, behooren.

Behalven deze zyn 'er nog GnofTagita

,

TafFafoho, Tallepaeuw, Saballe, Tahe-
goene, en Ongoffa babaeuw , alle welke
onder Tafafoho ftaan.

Bobaeuwa , Tabillola , Malappa , Sikes

,

Cajoe binnen, Cajoe buiten j Tahane,
of Tihane , Poliweri , Sambomo , en
Poewatte.

Alle deze dorpen plagten in oude tyden Di

omtrent 't jaar 1Ö2.7, een getal van 2220 ma

mannen, en bevorens wel 9000 (zo men fcll
i

wil) op te brengenj dog door vertcheide

aard-bevingen zyn de ingezetenen van dit

eiland zeer vermindert : Hedendaags zyn

'er nog maar veertien dorpen bekene

welke , deze zyn : Gnoffickia , GnofTa-

gita, Sabale, Talapau, TafFafoho, Ta-
gona, Baboewa, Malapa, Maloa,Soma,
Tahane , Samfoema , Poliwin , en Sa-

watta.

Men plagt hier van oude tyden af drie

voorname vaitigheden te hebben , Gnof-

fickia, Tabilolo, en Tafafoho.

De veiling Mauritius op Gnoffickia V<

plagt op een hoog gebergte , aan de S<

Noord-zyde des cilands omtrent drie hon-

derd treden van ftrand , te leggen , zynde

zeer zwaar om 'er tegen op te gaan. Zy
was niet zeer groot , dog rondom met
kalk en fteen opgetrokken , met vier

bolwerken , waar van het een grooter dan

't ander was ; hoewel zeer bequaam , om
't andere te beftryken. Van binnen was

zy rondom met fmalle gordyncn , over

welke men behoorlyk de ronde doen kon,

voorzien; ook voerde zy volkomen be-

vel met haar gefchut over het Moorfch

dorp daar digt by gelegen. Hier in plagt

een fteene huis met een brand-vrye

vloer tot berging van 's Compagnies goe-

deren, dog met Atap gedekt , te zyn, ea

daar in een Opper-koopman, die 't bevel

over 't ganfeh eiland voerde, benevens

een

vanJ
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een Luitenant, en vyf en vyftig foldaten,

te leggen j behalven het welke de land-

voogd Le Febre hier op ftrand nog een

byzonder huis tot berging van de levens-

middelen en andere noodlykheden heeft

laten maken. By den tyd van den Heer

Botb, eerften Opper-landvoogd van In-

dien, is deze velting by hot eerfte ver-

drag, met de Makjanders in 't jaar 16 13

gemaakt, met den naam van Mauritius

bekent geweeft, zonder dat blykt wan-

neer , of door wien zy gebouwt , of zo

gcnaamt zy , hoewel zy waarfchynelyk

door de Portugezen, of Spanjaards ge-

bouwt is. In 't jaar 1636, lagen 'er een

en negentig Nederlandfe foldaten in.

Behalven deze, is 'er nog een veiling

Tabilolo , of Tabalolo
,

genaamt , die

aan de Zuid-zyde des eilands legt, en van

twee bolwerken , wel een groote muf-

quet-fchoot van ftrand op een berg gele-

gen, dog van geen water voorzien ^waar-

om zy ook van weinig belang is. Zy
fchynt mede door de Portugezen gebouwt

te zyn , aangezien zy zo wel als Gnoffic-

kia, en Taffafoho al by de komft van de

Heeren Matelief, en van Caarden , hier

geweeft zyn. Ik vind nogtans in zeker

gedenk -fchrift van de Ternataanfche

iterkten, dat de Heer iand-voogd, van

Broekom in 't jaar 1636 den iSden Octo-

ber hier den eerften fteen gelegt zou heb-

ben, en dat zy in 't jaar 1637 den eerften

Juny eerft voltoit, en met drie en dertig

koppen bezet zou zyn j daar hier bevo-

rens maar een Affiftent, en Sergeant met
negentien man plag te leggen , die uit de

bezetting van Taffafoho genomen wier-

den, en was nog vanvyfftukken gefchut,

en drie fteen-ftukken, voorzien.

Het Fort de Provintien, op Taffafoho,

aan de Weft-zyde des eilands gelegen,

was ook van kalk en fteen opgetrokken

,

wat grooter, dan de vefting van Gnof-

fickia, en ook van vier bolwerken , wel-

ker twee grootfte landwaart heen lagen

,

en van een groot pakhuis voorzien waren

,

znyde de andere twee bolwerken onder den

Heer Le Febre, en 't opper-hoofd, Gre-

gorius Cornelifz: in 't jaar 1617 hier ge-

maakt. Het heeft verder goede gordy-

nen , en alles dat hier toe noodig is.

Het lag mede op eenen heuvel , wel
honderd en-zeventig treden van ftrand af$

en had ook geen water. Daar plag voor

a;m, zo als men den bergopging, nog
een vyfde byzonder bolwerk te zyn,
voornamelyk tot dekking van den water-

put, daar omtrent ftaande, gemaakt. Het
is vry net , en fterker , dan dat van
Gnoffickia.

Aan wederzyden van dit Fort woonen
de inwoonders. Deze fterkte komt in 't

jaar 1636 met de benaming van de Kita-

fol voor, zynde toen met vyf en zestig

zoldaten, in dienft der E. Maatfchappy,
bezet.

Ook is 'er nog een Reduyt, op Poe-
watti, mede zo , waar van de Heer land-

voogd Ottens den eerften fteen den z^fen

October in 't jaar 1634 gelegt heeft, en
die den fden December voltoit , en met
een en twintig foldaten bezet is.

Het fchynt na het dorp van die felve naam,
dat tuffchen Gnoffickia en Tabilolo lag,

genaamt te zyn, waai- omtrent het ook
mogelyk wel geftaan heeft.

Deze drie eerfte veftingen zyn volgens

ordre , en fchryven van haar Hoog-
Edelheden van den ziften December in 't

jaar i6fo verkleent, en wierd de regee-

ring in Ternate gelaft Mauritius maar in

een bolwerk te doen beftaan, en de kat
aan den zee-kant beneden Gnoffickia te

verfterken j weshalven de regeering in

't jaar 1660 Poewatti , en Tabilolo ge-

heel ingetrokken, en de bezetting van
daar geligt heeft , dat haar Edelheden
by fchryven van den i4den Februari in 't

jaar 1 66 1 voor wel gedaan gehouden , en
geoordeelt hebben, dat de Kat, en Mau-
ritius, voortaan tot genoegzame tegen-

weer zouden zyn. Deze Kat is in 't jaar

1661 niet alleen verfterkt, maar zelf tot

een Fortres gemaakt, met den naam van
Zeeburg genoemt, met dertien Neder-
landers bezet , en dus gebleven

, gelyk zy
nog is onder het bevel van een Sergeant

}

dog in 't jaar 1606 is zy van bezetting

ontledigt, en aan de inlanders tot 't jaar

1 699 gebleven , wanneer zy weder , als

bevorens , is bezet geworden , en is in

tegendeel het Fortresje Mauritius,ofwel de
overgeblevene punt daar van in 't jaar 166

1

teneenemaalgellegt, en van Pofthouders

ontbloot. Daar is in 't jaar 1 6f6 nog een
vefting , Waterland genaamt, met een
Kat aan ftrand geweeft j dog die is mede
ingetrokken.

Dit eiland Makjan heeft al van oude
tyden af onder de Koningen van Ternate
geftaan. Men ziet 'er hier een teekening

by de letters G. G. van.

Patsjaranga MaIamo,de zevende Koning,
veroverde in 'tjaar 1311 eerft eenig volk,

en by dat geval ook twee dorpen op dit

eiland.

Sjah Jalem, de negende Koning van

Ternate , veroverde geheel Makjan in 't

jaar 1634, gelyk wy in zyn leven bree-

der zien ; dog die van Tidore en Batsjan

ontnamen 't zyn broeder Toeloe Malamo in 't

jaar 1343} dog zo, dat het toen onder

Noereddien

,

Koning van Tidore, quam.

Niet lang daar na herwon deze Toe-

loe Malamo in den jare 1 346 dit geheel ei-

land Makjan.

Na de komft der Portugeezen in

M z Indien

Makjan
van oud*
onder

Ternate.

Teeke-
ning van
't eiland.

Door wat
Konin-
gen 't

eerft ver-

overt.
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Ëh onder Indien geraakte Makjan (gelyk wy on-

wic na- der 't jaar if2-4 in 't verhaal der Portu-
dcrhand. geefche zaaleen zien zullen) weder half

onder Tidore •, en in dat zelve jaar nog
herwon het deOnder- koning ïarrwjucfe dit.

Door flofheid van den Portugecichen

landvoogd Garfias , wierden de Spanjaarden

in 'tjaar i ƒ2.7 meefters van Makjan , dog in

't jaar ij-29 moeiten de Tidorezen het

aan die van Ternate, by een vrede, toen

gemaakt, weder overgeven.

In 't jaar 1606 geraakte het door hulp

der Spanjaarden wederom onder die van

Tidore.

Van In 'tjaar 1 608 wierdTaffafoho door onzen
Caarden zee-vooed , Paulus van Caarden in Tuny
verovert .

°
,

Tafefoho
ogenomen.

in'tjaar In het jaar 1613 den i6den January

ióo8. maakten de overften van dit eiland een

verdrag met den eerften opper-landvoogd

van Indien, den Heer Pieter Both , het

welk wy in 't leven van Koning Moda-
far, onder dat jaar ook elders ingevoegt

hebben.

Hoe liegt zy met ons in 't jaar 1617
handelden , toen zy de party der Terna-

tanen volgden, zien wy al mede onder

de regeering van den .Heer landvoogd

,

Gillis Zeijl , op dat jaar.

In 't jaar 163 f lag hier als koopman,
en hoofd, Nicolaas Cloet , en 1648 quam
hier de opper-koopman, Jacob Huftaart^

in de plaats van den Heer Gafpar van den

Bogaarde, die toen landvoogd der Mo-
luccos wierd,

zaken Wat moeijelykheden de Heer de Vla-
tnet den ming met den Sengadji van Makjan, en
Sen

^il ^e vcl"dere ingezetenen van dit eiland , die

jan in 't

" met den muiter Saidi van hunnen Koning
jaar 165 1. Mandarfjah mede afgevallen waren,in'tjaar

16f 1 gehad heeft, en hoe zy weder onder

hunnen vorft, uit fchrik voor onze wa-
penen gebragt zyn , konnen wy breeder

onder dat jaar in 't leven van dezen Ko-
ning zien

,
gelyk mede , wat betrekking zy

in 't jaar 1 6 f 2 tot het verdrag op den 3 1 ften

January tuflehen dien Koning , en den
opper-landvoogd van Indien, den Heer
Carel ReinierJj'oon gemaakt ,

gehad hebben.

Nagelen Hoe ook alle de Nagelen zedert 't jaar

hier uit- lóff daar, en verder ook in geheel Ter-
gerocit.i nate, met bewilliging van dezen vorft

uitgeroit , en hen daar voor jaarlyx

twee duizend ryxdaalders toegelegt zyn

,

zal elders breeder blyken daar van de
boomen, en den nagel-boom in het by-
zonder, gefproken ftaat te worden.

Aan Rhe- De zee - voogd Rheii , die in 't jaar

tiverbo- ï 68 2 nog leefde, matigde zig zeer geer-
den den ne den Titel, van Koning van Makjan

Koning
311

aan > '* geen de Commiflaris, de Heer
van Mak- Padbrugge belafte te beletten , en hem noit
jan te p Makjan te laten komen , veel min
voeren. ^em hoofd aldaar te maken, gelyk haar

Edclheden ( die zaak qualyk begrepen

hebbende) nogtans toen ordonneerden.

Het verdere , dat 'er van het eiland

Makjan te zeggen zou mogen vallen, zal

ons hier en daar in 't verhaal der Terna-

taanfche zaaken breeder ontmoeten, wes-

halven wy , om een en de zelve zaak

geen tweemaal te fchryven, hier van af,

en tot het eiland Motir, tuflehen Mak-
jan, en 't klein eilandje Pottebakker, of

anders Cavali
,
gelegen, overltappen.

MOTIR is wat Noordelyker , dan Del»,

't eiland Makjan, gelegen, en 'tword de, fo-

mede onder de Molukze eilanden getelt. p^'
01

In 't jaar 1284, roofden die van Motir bai^of

al, nevens eenige andere, op die van Ter- Ca i.
jj

nate. Op dit eiland Motir wierd in 't jaar

1322. het eerfte verbond tuflehen de vier

Molukze Koningen gemaakt.

In 't jaar 15*28, hadden die van Tido-
re en Gilolo eenen aanflag , om op Mo-
tir, toen al onder Ternate ftaande, ftil

aan te vallen j dog de goede uitflag daar

van wierd door een tydig ontzet , daar

de onder-koning Tarruwefe zelfs by was j

verhindert.

In 't jaar 16 10 , hadden wy hier een

fteene veiling, Naflau genaamt, die 'er

1609 door den zee-voogt, Francois [bit-

tert , op 't verzoek der Ternatanen
,
ge-

legt, en met inwoonders van Gilolo ten

deele bevolkt is. Op deze veiling lag

in het jaar 16 10 , als hoofd van wegen de

E. Maatfchappy, de Hopman Adriaan

Clemen/zoon, en nog dat zelve jaar ver-

plaatfbe de Hopman Louis Schot wel
duizend zielen van het eiland Cajoe, en

van Gano (op Gilolo 's Zuid-zyde gele-

gen) op 't eiland Motir , die toen met
de vorige wel twee duizend zielen uit-

maakten.

In 't jaar 161 6 lag hier Henrik Majer^

van Maaftricht, als Hopman, en in 't jaar

162ƒ is dit Fort in Maart door den onder-

zeevoogt Schapenham (die 'er den j^den

met vier fchepen uit Ternate naar toe

ging) geflecht, en 't volk op Makjan,

by Tabilolo geplaatft.

Wat deel die van Motir in 't jaar i6"f£

in 't verbond, den 3 1 ften January tuflehen

Koning Mandarfjah , en den Heer Carel

Reinierfzoon , als opper-landvoogt van

Indien, gemaakt, gehad hebben, kan

men onder dat jaar , en in 't leven van

dien vorft, breeder zien.

In 't jaar irjf3 wierden hier al de Na- Neh

gelen (die omtrent hondert Bharen jaar- o|Moü

lyx beliepen ) ook door den Heer de VU-
'^J $

ming uitgeroit, waar vooraan de Hoof-

g

eejtl

den van dit eiland jaarlyx hondert en vyf-

tig ryxdaalders gegeven worden. Egter

zyn 'er in 't jaar 1691 nog nagel- en

nooten - boomen gevonden, doch ook

uireeroeit.ö Wan-

UU



MOLUCCOS.
Wanneer Motir by den laatften Ter-

nataanfchen opftand door ons verovert

was , had Koning Saifoddien 't zelve,

onder den naam der Makjanders, dooi-

de zynen al mede in bezit doen nemen ;

dog de Heer Padbrugge deed hem van

daar verhuizen.

Het eilandje Pottebakker , anders Poe-

lo Cavali genaamd is zo klein , en daar

by zo gering dat het niet verdient , dat

wy ons eenigzins daar mede zouden op-

houden, zynde het genoeg maar alleen

té zeggen, dat het tuflehen Motir en

Tidore vlak in 't midden legt.

VAN HET
EILAND DJILOLO ofGILOLO.

5?3

en..

V An Motir gaan wy over, om van 't

groot eiland DJILOLO, O I-

LOLO gemeenlyk genaamt,te fpreeken.

Dit is geen vaft land* maar een eiland.

Egter noemen de Ternatanen het in hun

taal Halamahera, dat vaft land beteekent,

waar in zy , door de grootheid van dit

eiland misleid ^ een grooten misflag be-

gaan.

Ptolomeus ftelt dit, nevens Amboina,
en Celebes, voor eender drie Sinden, of

Menfchen-eeters-eilanden , te boek.

Het legt ten deele twee graaden be-

Noorden , ten deele een graad be-Zui-

den den Evenaar, vertoonende zich met
drie groote takken , van welke de een de

de kuft van Moro ( zynde in 't Noorden
gelegen ) genaamt word ; dog de tweede

,

in 't Ooften, doet zig digt by 't land der

Papoas, en de derde in 't Zuiden op.

Het is wel zeventig of tachtig mylen
lang, en omtrent ook wel zo breed.

Het Weftelyk deel van dit eiland Gi-

lolo word Batoetsjina genaamt, en legt

vlak na of tegen over alle de andere Mo-
lukze eilanden ( Ternate , Tidore , Cavali

,

Motir, Makjan, en Batsjan) als tegen

een overwal, uitgeftrekt, gelyk allede

zelve pas zes of zeven mylen 'er af, als

op een ry 'er tegen over , zich in 't ver-

fchiet zeer luftig opdoen.

Op dit eiland Gilolo heeft van de oud-
fte tyden af een dorp , en koninkryk , van
den zelven naam geweeft.

De Koningen van Gilolo ftaan onder
de Molukze vorften als de eerfte in rang,
en als de oudfte, van welke men geheu-
gen heeft , bekent ; en fchoon hunne
Koningen niet mede uit een van die

Draaken-eieren (van welke wy hier na
breeder fpreeken ) voortgekomen zyn

,

zo is echter een dochter, of Princes/uit
een der zelve gefproten , aan een vorft

van Loloda (mede op 't eiland Gilolo,

ettelyke mylen be-Noorden , en op Ba-
toerijina gelegen) gehuwt geweeft. Een
klaar bewys, dat dit eiland, volgens 't

eigen verhaal der oudfte Ternatanen,
mede een van de oudfte Molukze eilan-

den is.

Niet tegenftaande dewydeuitgeftrekt-

heid van dit magtig eiland , en de groot-

heid van zyne eerfte vorften , konnen wy
echter daar niet veel afzeggen, vermits

deHiftorie dezes lands, door de gedurige

verwoeftingen , en omwentelingen, on-
der verfcheide vorften , door de lengte

van tyd , en door veel andere voorvallen

,

by na geheel verloren , en uit de geheu-

genis der inlanderen geraakt is.

De Koning van Gilolo word van ouds

her Djkoma Colano , dat Bogt-Koning
in 't Ternataans beteekent , en wel daar-

om zo genaamt, om dat hy zyn hof in

den bocht van Gilolo (die zich op Ba-
toetfjina , en tegen over Ternate of wat
Noordelyker vertoont) plag te houden.

In 't jaar 1284 vind ik, dat Siale, derde

Koning van Ternate , met den Koning
van Gilolo in dien tyd moeijelykheden

had , en dat hy , derwaards overftekende,

op die van Ternate uit rooven ging.

Dus lag Comala , de vyfde Koning van
Ternate, in'tjaar 1304, niet alleen met
den kittel-oorigen Koning van Gilolo

overhoop , maar nam hem ook eenige

dorpen op Batoetfjina in , die hy, zo lang

hy leefde, behouden heeft.

By 't verbond, dat de vier Molukze
Koningen , by geval op 't eiland Motir te

zamengekomen,in 't jaar 1 3 22 met malkan-
deren maakten, word aan den Koningvan
Gilolo den eerften rang voor al de andere

vorften , voor altyd
,
gegeven.

Indien de Koning van Gilolo het niet be-

letten zo hy denKoning van Ternate, Zoeloe

Malamo^'m'tja.a.Y 1343 niet gered had, zou
de Koning van Tidore , en die van Batsjan,

te zamen tegen die van Ternate aanfpan-

nende, hem overwonnen, en onder hun-
ne macht gebragt hebben.

GapiMalamo de Tweede, oorlogdein 't

jaar 1 3 f9 ook met die van Gilolo , by
alle welke tuflchen-ftribbelingen aan we-
derzyden niet veel gevordert wierd ; maar
in 't jaar. 1372 geraakte dit eiland, door

een huwelyk van Gapt Bagoena de eerfte

zoon met de dogter des Konings ( hier na

breeder te zien) onder Ternate -, dat eg-

ter niet lang geruft fchynt bezeten te

zyn, vermits Comala Poeloe, de zeftiende

Ternataanfche Koning , in 't jaar 1 380 met
den Koning van Gilolo gefchil krygende,

hem eenige dorpen op Halamahera afge-

wonnen, en gedwongen heeft, om zyn

rang , als eerfte der vier Molukze Ko-
ningen, aan hem af te ftaan , en over te

geven.

M 5 Koning

Voorval-
len tuf-

fchen de
Konin-
gen van
Gilolo, eh
Ternate.

't Ver-
bond in 't

jaar 1321
tuflehen

de vier

Molukze
vorften

gemaakt.

1?80 ver-

heft hy
zyn rang.
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In 'tjaar

i46j
Komt den
Prins

Djamiloe)

in Am-
boina.

Koning Marbhoem, de achtiende Ter-

nataanfche vovft , heeft: ook al gefladig

me: die van Gilolo geoorlogt, en in zyn
tyd, omtrent 't jaar 146$", viel dat ver-

maart gefchil over 't volg- recht tot de

kroon , tullchen de vier Princen van Gi-

lolo voor, van welke de oudfle Prins,

Djamiloe zig kort daar aan tot het zwer-

ven ter zee begaf, en zig in Amboina,
op de kuft van Hitoe, nederzette, zeer

misnoegt, om dat zyn jongfte broeder,

op een tyd, dat hy met zyn twee andere

broeders eens naar Batsjan om een ver-

maak je gevaren was, het ryk, juift open-

gaande, genadert, en zig zelven met ge-

wek op dien throon geitelt had ; waar

op hy voornam een nieuw ryk te gaan

opzoeken
,

gelyk hy kort 'er aan dede

,

gierende eeril op 't eiland Ceram , op 't

dorp Calloway , dicht by 't dorp Nunia-
li, aan, alwaar een van zyne broeders te

land trad , die ook daar de eerfte Pati , of

grave van LilTabatta wierd. Van daar

quam hy op Waypoeti ( een ander Cerams
dorp) alwaar zyn andere broeder met
eenen fchat van hem doorging , die toen

ook de eerfte Orangkaja van Waypoeti
geworden is. Hy zelf quam op Hitoe

Lama aan, alwaar hy 't volk van eenen

Pati Cawa vond, die ook van buiten , of

wel van Toeban , op Java gelegen , daar

gekomen was.

Zyn dochter trouwde daar na met Ma-
talian Goram , waar van wy breeder onder

de zaken van Amboina, zullen handelen.

Marrhoem V zoon, Koning Sainulabe-

dien , oorlogde mede met den Koning van

rf/ini"

°P Gilolo, en in 't jaar 1 f24 vind ik , dat de on-
der-koning Tarrwwefe een Tidoreefche

plaats op Gilolo aantafte , vermits deze

vorftveel met die vanTidore, en met de

Spanjaarden tegen de Ternatanen en Por-

tugeezen aanfpande, aan welke zy in 't jaar

1 f27 te zamenden oorlog ook verklaarden.

Catabruno, een onderfaat des Konings
van Gilolo, maakte in 't jaar 15*29 de

Ternatanen veel moeite , en taftte , met
hulp der Tidoreezen , een plaats op Hala-

mahera, onder Ternate ftaande, aan.

Ook voegden die van Gilolo, nevens

die van Tidore , zig te zamen , met de

misnoegde Koningin van Ternate , in 't

jaar if30 tegen de Portugeezen, om de
de zelve, was het mogelyk, geheel en
al uit te roien , en uit de Moluccos te

verdryven.

In 't jaar 15-34 vergaf de voornoemde
Catabruno zynen Koning, en bragt het

geheel eiland Gilolo door geweld onder zy
mach t , waar op hy in'tjaar 1 y 37 door den
Portugeefchen landvoogd , Jintoni Gal-

•uaan wiert beoorlogt , hoewel die oorlog

kort daar na, door een vrede met den Ko-
ning van Gilolo, geeindigt wiert.

Verfchei-

devoor-

Güolo.

Voor al

met Ca-
tabruno.

Onder de regeering van den Ternatadn-

fchen Koning, Hair, in 't jaar 1 f40, was 'er

nog wel een byzonder Koning van Gilo-

lo (.gdyk dat nader in 't leven van Ko-
ning Hair voorkomt) dog toen is egtcr

dit eiland al onder de kroon van Ternate,

en door dien Koning reeds verovert ge-

weeft.

Wat moeijelykheden de Portugeezen

,

door opftoking van Koning Hair , in 't jaar

if47 op de kuil vanMoro gehad hebben
(alzo 'er tuflchen de Koning van Ternate,
Gilolo

i Tidore , en Batsjan een verbond

,

om al de Chriftenen uitte rojen
,
gemaakt

was) en hoe die geweldenaar

,

Catabruno,

door den Portugeefchen landvoogd , Ber-
nardyn deSofa in 'tjaar 1 f f 3 overwonnen,en
zyn zoon ( als een Vafal der Ternatanen

)

weder tot Koning van Gilolo aangeftelt is ,

zullen wy hier na breeder in 't leven van
Koning Hair , voorftellen.

In 't jaar 1 606 was de Ternataanfche
Koning Saidi genoodzaakt naar Gilolo
te vlugten, op welk land de Spaanfehen
na dien tyd ook verfcheide vaftigheden

gehad hebben.

Saboego, de eige vlugt-plaats van Ko- Sabot',

ning Saidi, ontnamen de Spanjaards ons ons de

in 't jaar 161
1 , recht tegen den gemaak- f^*

ten vrede aan. Zy vei-iterkten dit met ^1
vier bolwerken , en een halve maan aan men.

den mond derrievier, voorzagen het van
alles , en hebben 'er vyftig Pampangers,
of Manileezen gelegt.

De andere vaftigheid, die zy daar had-

den, was Gilolo genaamt , en den onzen
ook door Don Joan de Silva , landvoogd
der Philippinas, ontnomen. Sy was mede
van alles wel voorzien ofmet vyftig

zeftig Spanjaarden bezet, en van 't ka-
fteel Orangie

(
gelyk ook Saboego ) zeven

of achtmylen, in't Wellen dezes eilands,

gelegen.

Tegen over Makjan hadden zy nog
een vafte plaats, Aquilamo, met muuren
omringt van zeer weinig Spanjaarden,

en van veertig Tidoreezen , voorzien , en

dicht by een rievier gelegen.

Daar beneven hadden zy op de kuft

van Moro nog drie veilingen , welker
naamen my onbekent zyn ; dog alle de

welke zy , by hun vertrek uit Ternate
naar, Manilha verlaten, en aan ons over-

gegeven hebben.

Wy hebben op Gammacanorre ook
een vefting van dien zelven naam gehad j

dog is alzo wy geen vyand daar te wagten
hadden in 't jaar 1 6 1 6 al geflecht. Den berg

van Gammacanorre, drie mylen van Ter-

nate op Batoetsjina gelegen, brandde in

Mey 1673 mede zeer fel , 't geen wy
nader uit een brief van den Heer Francx,

in 't verhaal der Ternataanfche zaken,

zien zullen.

Ten
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Vhl-

M O L U
Ten tyde dat de zee - voogd Matelief

in Ternate was, in 't leven van Koning

Jtihamza , vind ik nog eenen Koning van

Giloloin 'tjaar 1630"; als mede ten tyde van

den Ternataanzen opftand 16f6; (dat wy
nader in 't leven van Koning Mandarfjah

zullen zien) dog toen waren die Konin-

gen al lang te voren, Vafallen van den

Koning van Ternate, zonder dat zy eeni-

ge machc meer, en dierhalven ook niet,

dan maar den blooten Titel, hadden.

in 't jaar ióyz, liet de afgevalle Prins

Calamaha zig ook , als Koning van Gi-

lolo, hulden} dog naderhand gaf hy dit

ryk aan zyn broeder weder over, en lei

den koninklyken Titel af.

Dit eiland Gilolo komt nu voor de

helft den Koning van Ternate toe, die

dit door onze hulp , en wapenen , van de

Spanjaarden , en van den Koning van

Tidore (toen daar, en op Tofeho mee-
iter zynde) gewonnen heeft, waar over

deze Koning van Ternate mede een van

zyne zonne-fchermen voert, behalven dat

wy het weder by den laatften opftand

van Koning Amftevdam , vermeeftert heb-

ben , op welken tyd de Prins Ceram zich

niet ontzag den Titel van Koning van

Gilolo zich ook aan te matigen, dategter

noit gedult moet worden.

.' De Prins Adam, die met de Princes

Camma-Lamma , Koning Amfierdam 's

zufter, getrouwt,en ook zyn Goegoegoe
was , is de laatfte geweeft , die den ydelen

Titel van Koning van Gilolo ( niet van 't

geheel eiland, maar alleen van het dorp

van dien naam , fcbuins tegen over 't ei-

land Ternate gelegen) zich nu en dan in

't jaar 1 682 heeft durven aanmatigen.

De Koning van Tidore wendde voor

ook eenig recht te hebben op Tofeho,
een plaats mede op Batoetsjina gelegen,

dog zonder eenigen grond , alzo wy hem
dit met onze wapenen al ten tyde, dat de

Caftiliaanen hier nog neftelden, afhandig

gemaakt hebben, gelyk wy op dit Tofe-

ho nu nog eene kleine vaftigheid be-

zitten.

Het Weftelyk deel van dit eiland,

Batoetsjina genaamt, komt den Koning
van Ternate toe ; hoewel de Tidorees

aan dezen kant, langs de Ooft-zyde van
de Straat Patientie, be-Zuiden Tofeho

,

nog over verlcheide plaatzen, als So-
mieuw, Cajafla, totjoditoe, ook Sai-

. hmaydi, Wamma, Gitta, Goroa, enz.

tuflehen deze en gene Ternataanfche

plaatzen in, gebiedt, die van daar ook
velen van zyn volk naar Tofeho ( daar 't

Pinang-bofch der E. Maatfchappy , en de
befte Pinang is) en elders, henen zend,
om den Koning van Ternate 's landen,
enkel uit nyd, en quaadaardaardigheid,

te berooven : waar over zeer dikwils door

C G O S. pj
de Ternataanfche vorften , en voor al in

't leven van den Tidoreefchen Koning,
Saifoddien^ geklaagt is.

Ook zyn hem zyne ongegronde voor- Gefchü-
wendingen en eifchen op Tofeho in 't jaar len tuf-

Ió8i , zo klaar door haar ijdelheden aahge- fchende

wezen, dat hy zich zedert eefchaamt heeft
Konl "8.en

-"
,

J ° van 1 1-

ïets meer daar van te reppen. doreen
Zulk een gefchil is 'er tufichen de Ko- Ternate.

ningen van Tidore en Ternate ook over

zekeren korten land-weg op Halamahera,
Dodingo genaamt , recht tegen -over Ter-
nate, dog wel twintig mylen 'eraf, ge-
legen. Deze wegkomt den Koning van
Ternate wel toe} doch echter is hy ook
veeltyds van den Tidorees gebruikt, om
dat hy langs den zeiven veel eer, dan an-

ders, op zyne landen, op Gilolo gelegen,

komen kan. i

Een gefchil , waar van wy breeder in 't

leven van Koning Tolucco handelen, ge-
lyk wy dit aldaar ook onder 't jaar 171

5

beflifcht zullen zien.

Op dit Batoetsjina heeft de Koning van
Ternate een zeer groote landftreek , dog
is dat land meeft ontvolkt, door de me-
nigvuldige oorlogen , daar op voorgeval-

len, hoewel Sawoe, 'en Gilolo, nevens

meer plaatzen daar , nog zeer wel bekent
zyn. Het is ook zeer Sagoe-ryk } behal-

ven dat 'er in 't jaar 1601 ook nog eenige

nagelen gevonden , en uitgeroit zyn.

Behalven de voornoemde plaatzen heeft

men hier ook Goffafa (daarwy ook de
poft Bobane plagten te hebben) Telolo,

Gammacanorre 's berg , en de bocht van
Cauw , daar veel op gevaren word.
Het eiland Morotay, dat aan de Noord-

kant van 't eiland Gilolo legt , is aan
beide de Koningen , in opzicht van het

vrugtgebruik } toegeftaan } dog ook daar

over konnen zy malkanderen veeltyds niet

verftaan , vernielende , dan de een , dan
de ander, moetwillig elkanders boomen.
Op dit Morotay is ook een berg,Tolo

genaamt , die in de vorige tyden zeer
]an

e
]
e

^Qi>

fterk gebrand, en alles daar omtrent ver- rotay.

zengt heeft. De Portugcezen wiften veel

van dit Tolo te fpreeken , en mogelyk
dat 'er hierna, onder de kerk- zaken, nog
wel iets af zal gezegt worden.

Hier ontrent plagt het Koninkryk Moro
te leggen.

By Loloda , een Ryk mede op 't eiland

Gilolo
,

plagt van ouds her 't begin , of

de Poort der Moluccos , onder den naam
van Gnara Mabeno, geftelt te worden.

Het ander deel van 't eiland Gilolo,

en geenzins het minfte, word door den

Koning van Tidore , 't zy met, 't zy

zonder recht , bezeten.

Het legt in 't Ooft-einde van dit ei-

land, of op den middel-hoek, en word
gemeenelyk de kuft van Maba, Patani,

en
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janw, en

'Taffoeri.

en Weda, genaamt , over welke landen wy
breeder onder de zaken van Tidore zullen

Ipveeken.

De Princes Gamma-Lamma word voor

de oorzaak gehouden , dat die ganfche

landflreek , van Gammafongi af tot Ga-

lele toe (de kuft van Maba, en Weda,
genaamt ) aan de kroon van Tidore ge-

komen is, gelyk ook een groot deel van

hare goederen in de landitreek Galele ,

en voor al in i't dorp Gamma-lamma
(mede op 't eiland Gilolo) plagt te

leggen.

De eilan- V^ de eilanden aan dezen kant onder

den Ma- Ternate itaande, zyn 'er nog twee, Ma-
jauw, ofMinjauw, enTaftberi, dewelke

( zo men zegt) in 'tjaar iöf 3 door Koning

Mandarfjah onder de kroon gebragt zyn.

Het eerfte legt niet verre, en omtrent

tien of elf mylen fcheppens van Ternate,

hebbende niets aanmerkens-weerdigs in

zich-, dan dat 'er loof in April nog ee-

nige nooten-boomen gevonden, en uit-

feroit zyn; waarom hier wel een poft-

ouder, om 't fluiken te beletten, leg-

g*en mogt.
Het eiland TafFoeri , niet verre van

ckar, heeft aan zyn Noord-kant een rif,

dat van den ecnen hoek tot den anderen

doorgaat. Aan den Noord-kant is een baei

,

daar men vyf en twintig of dertig vade-

men waters goeden grond heeft j dog aan

de Noord-zyde is 't maar twee en een

half vadem diep.

Hier plagt op een berg een Spaanfche

vefting te wezen, die al vry fterk, en

diens opgang zeer fteil was j maar die

den 3 oden April 169$ door den Vaandrig}

David Haak , begonnen is gefloopt te

worden , waar mede hy den cerften Mey
gedaan kreeg. Hy trok den 3

den Mey
's namiddags ten twee uuren van TafFoe-

ri , en quam den zevende der zelver

maand 's morgens ten zeven uuren eerft

in Ternate.

Na deze twee eilanden, gelyk mede
fpeceryen na 't eiland Motir en de kuft van Gilolo

,

hierjaar- f 00 ]/: wej naar jen bocht van Cauw,
op Gilolo, gefchieden gemeenelyk jaar-

lyx eenige vafte onderzoekingen, door

uitdrukkelyk daar toe afgezondene gc-

volmagtigden , om alle nagel- en nooten-

boomen, die zy daar vinden mogten,
uit te royen, waar toe dan deze.gevol-

magtigden ook eenig volk , om dit werk
uit te voeren, medenemen ; maar het zou
veel beter zyn hier een vaften poft, en
eenige poft-houders , tegen den fluik-

handel te hebben , alzo men 'er dan wel
zo geruft , als nu , op zou konnen zyn.

Onder de kroon van Ternate ftaan ook
verfcheide eilanden , en een menigte
van dorpen , onder de landvoogdy van

Amboina behoorende , en die wy ook

Onder
zoek na

lyx.

daar Onder nader befchryven zullen.

Deze zyn het groot eiland Boero, w|

Amblauw,Manipa, Kelang , en Boano, Ai

geheel, zo verre de Mohhammedaanen ~?

aangaat. Op het groot eiland Ceram ^\
alle de Mooriche en Heideniche dorpen,

of alle de Oelilima 's , 't zy Mooren,
't zy Heidenen, uirgenoomen eenige,~die

onder de Koningen van Tidore , en
Batsjan, ftaan. En deze gaven in de

oudfte tyden aan de zelven geen fchat-

ting , dewyl zy als vrienden aangezien

wierden ; dog ieder dorp gaf tot erkente-

nis maar twee of drie ftroo-zakken.

En dit is nog zo lang niet geleden,

alzo een Koning van Ternate een dogter

van imant op Amblauw getrouw t, en
den vader Sengadji van Amblau (dat ook
onder hem ftond ) gemaakt hebbende,
Sengadji Ccwa£'a kort daar aan het Sen-

gadji 's ampt van Manipa met geld vm
den Koning van Ternate koft; van waar
hy zedert Sengadji CoivaJ/a genaamt is.

Egter verftonden haar Edelheden 1673
den 2P«i February niet , dat men aan
dezen Koning eenige Hoewamohelezen
van den Rooden berg overleveren zou.

Op het eiland Honimoa ftaan eenige
MoorfcheNegryen,enop' teilandOmamede
vier zulke dorpen, Hatoehaha,Rehoemoni,
Cailolo , en Cabauw , genaamt , onder hem.
Wat het regt dezes Konings op Boero

betreft •, dat is al vry oud.

Onder Koning Bajang Ullah veroverde

Samarau, uit het vorftelyk huis van Tom-
magola in Ternate, het zelve in 't jaar

ifii, na welken tyd verfcheide groote

mannen en na-zaaten van dit huis hier als

ftad-houders des Konings van Ternate
geregeert hebben ; onder welke Roeboe'

hangt , Samarau 's zoon , boven alle andere

merkelyk uitgefteken heeft. Voor de
kom ft van Roeboehongi aldaar , was de

onder-koning Tarruweze de eerfte , die

in 't jaar if23 of if24, by zyn vertrek

naar Amboina, eenige geweften van dien

aan de krqon van Ternate cynsbaar

maakte.

Koning Baboe, die groote veroveraar

ziende naderhand dat Samarau 's regering

daar vry flap was , zond 'er zynen zooü
in 't jaar 1 f76 naar toe.

Zedert hebben de Koningen van Ter-

nate wel voorwending van recht op meer
landen en dorpen 'op Ceram, Honimoa,
Hitoe , en elders in Amboina , al vry

ftout en ongegrond , voornamelyk ten

tyde van de landvoogden , Lucajfoon^ en

Otfens, gemaakrj maar die Heeren heb-

ben de ongegrondheid van dezen eifch

verfcheide malen zeer kragtig, en klaar,

en voor al de laatfte zeer overtuigende

aan Koning Hhamza getoont , wanneer

hy in 't jaar 1638 met den opper-land-

voogd
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voogd van Indien , de Heer Antoni van

Diemen op Hila gekomen was, met voor-

dagt om over deze landen en 'zyn Hoog-

heids regt daar op, eens befluitelyk te

fpreken. Dog na dat de Heer van Die-

men dit voor af had laten gaan , en den

Koning zo pal doen zetten, dat hy 'er

niet meer van fpreken konde , nog dorft,

vond hy goed, uit een ftaat- kundig in-

zigt, en om te toonen, dat het ons 'niet

om 't bezit van veel landen te doen was,

zelfs de landen op Ceram , daar de Ko-
ning ganfch geen regt op hadde, en ook

de Moorfche dorpen, onder Hatoehaha

op Oma, en onder Ibamaboe, op Ho-
linaan nimoa, behoorende, uit enkele vriend-

in fchap aan dien vorft , onder zekere voor-
lig n

erri:

fchi-

indi

Ai

Her

n

d-

-:>g.

:i ia

waarden , die men hier na , onder dat

jaar zien kan, tefchenken; welke voor-

waarde by hem niet nagekomen , en

waar by dan ook dat geichonken regt

vervallen is.

Om dat men nu na dien tyd nog zeer

veel fpel, zo met dien vorft, als met

verfcheide ftadhouders zo van zyn Hoog-

heid , als van zyn vervanger , den Ko-
ning Marfjah , al gehad heeft , zo is

deeze laatfte, om alle moeielykheden in

het toekomende af te fnyden, te rade

geworden, om in 't jaar ióf z. den een

en dertigfte January , by een verdrag

met den Heer Opper-landvoogd Reiniers-

foon , en de edele Heeren Raaden van

Nederlands India aangegaan, voor zich

c

: m.

iM
ia

: tthc

r«

•*!

"Hoi!;

zelven, en voor zyne navolgers, te be-

loven , na dien tyd geen Koninklyke

riutot ftadhouder meer in Amboina te zenden j

" maar zyne zaken door den landvoogd

aldaar zelf, met byvoeging van zeker

inlander, die de gewoonte des lants ken-

de, te doen waarnemen > al het welke

dan eindelyk by den opftand van Koning

Amflerdam in 't jaar 1680. geheel en al

met zyn ryk vervallen is.

Op de ingezetenen van de kuft Hitoe

in Amboina, en op de zes Moorfche

dorpen , onder Larïque ftaande
, plagten

de Ternataanfche Koningen mede groote

eiflchen te doen, en hun regt op die.

'.'fĉ :,
r
van Hitoe daar op te grond - vellen , dat

Patti Toeban, een van hunne vier hoof-

den der kuft Hitoe, toen hy met Koning
Zainuhbedien op Java was, door dezen

vorft tot tiende lidt van zynen raad aan-

genomen was> dog zo dit al een regt

mogt zyn ( dat het noit geweeft is

)

zo is , behalven de klaare bewyzen van
de Hitocefche Orangkaja's aan die van
Ternate , dat hier noit iet van gebleken

is, dit ganfche regt by openbare gifte

van Koning Baboe , toen hy zelf op Hila
was , wegens een genooten dienft door
die van Hitoe zyn Hoogheit aldaar toen

aangeboden
,

geheel en al in 't jaar 15-80.

I. Deel.

ern

am e

OD)

a.

met het quyt fchelden zelfvan alle tollen

( 't geen verder in zyn leven gezien kan
worden) vernietigt.

De Koningen van Ternate hebben Hun regc

ook al zedert de veroveringen door Ko- °P «"'ge

ning Baboe, wat na het jaar ij-12. zelf
dor|™

or
tot Solor toe, gedaan , eenig regt op
zommige dorpen van het eiland Solor

gehad.

Waarfchynelyk zyn dit de dorpen
Aude en Sallelauvo geweeft , die ook in

't jaar 16 13., wanneer wy 't kafteel van
Solor, onder den Heer Apollonius Schot ,

in 't voorjaar innamen, verklaarden on-
derdaanen van den Koning van Ternate
te zyn

,
gelyk korten tyd daar na ook

andere van 't eiland Solor deden, wan-
neer eenige, daar geen regt toe hebben-
de , en voor al zekeren Kaytsjili met drie

en dertig Coracora's, eenige tollen en
andere regten hen quamen afvorderen;

die op deze verklaring door voornoemden
Heer Schot ook afgewezen zyn.

Behalven al de voornoemde eilanden,

by ons befchreven, als onder Ternate
behoorende , zo leggen nog wel dertig

of veertig, groote en kleene, hier en
daar langs 't groot eiland Gilolo ver-

fpreid. Uit al het welke wy dan het
vermogen van den Koning van Ternate,
immers zo als 't van ouds was (daar het

nu alles van de E. Maatfchappy afhangt,
aan welke alles in 't jaar 1678., den der-

de Maart, door Koning Amflerdam zeer

plegtelyk , met brief en zegel , opgedra-
gen is, behalven dat zy ook al de Mo-
lukfe Koningen naar haaren zin aan-

ftelt ) ten naaften by konnen afmeten;
weshalven wy nu tot de Koningen van
Tidore, en 'r gene Jtot hun ryk behoort,
zullen overgaan.

Maar eer wy van deze ftoffe affchei-

den , dienen wy wat nader van verfchei-

de zaken , de regeering dezer vorften , en
wat hen meer is rakende, te fpreken.

Wat nu de wyze van . belliering der

Koningen van Ternate betreft, die kan
men aanmerken, zo als zy van ouds, of
zo zy geweeft is , zedert dat zy 't Moors
geloof aangenomen hebben.

Van ouds, en ten tyde dat zy nog rje oucje
Heidenen waren, was de Koning alleen wyze van

geen beftierder des ryks , maar buiten
'

l ryk te

hem was 'er nog zyn Goegoegoe, of de
df n̂

tweede des ryks , die onder 's Konings Koning,

hooger gezag alle de ryx-zaken beftierde ,

gelyk in andere ryken de eerften dienaar

van ftaat gewoon is te doen.

Daar beneven was 'er ook een, die den

naam van Kapitein Laoet, of zeevoogd

droeg, en aan welken de zorg der zee-

zaaken gelaten wort.

De derde itaats-dienaar was de Kimela-

ha Marafoli, diens Titel, of eer-naam van
N ftaat
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En drie ftaat cigentlyk de Hhoekom of opper-

"enaars
achten van 't ryk was , en die met de

van ftaat. twee vorige heeren de drie grootfte van 't

ganfche ryk , en wel de voornaamfte be-

ltierders van alles nevens den Koning,
maar egter zodanig niet waren, dat het

in hun vermogen bleef, om alles naar hun

Wil en welgevallen te beheerfchen , en

den onderzaat te dwingen : want , om
dit te beletten, waren 'er van ouds nog
vier voorname en niet min aanzienelyke

mannen, verbeeldende als de Tribuni Ple-

Vier Ge- bis, of de tien gemeens-mannen by de,

ineens- Romeinen, of wel de ftaten des ryx , om
mannen.

voor
,

& vojj?s geregtigheit te waken ; ja

zelf kan men hen in opzicht van den Ko-
ning, even als de Keur-vorften in opzigt

van den Roomfchen Keizer, zeer wel,

en met veel grond aanmerken ; aangezien

zy de Koningen gewoon waren te ver-

kiezen, en in hun ryk in te huldigen.

Zy waren vier in getal , en wierden

Marafaoli, Limatoe, Tomagola,en To-
maïtoe genaamt. En

,
gelyk de eerfte

de bloem van den adel verbeeldden , zo

waren deze de bloem , en de aanzienelyk-

fte uit het volk, en men was ook wel
gewoon hen alle vier Marafaoli 's, maar
met dezen eenen Eer-naam , te noemen.

Hun Hoe groot ook de magt des Konings,
groote en van zyn drie eerfte dienaars van (laat,

0W#. Was, nog veel grooter egter was de magt
van deze vier-mannen.

In hun afwezen, of buiten hunne ken-
nis , en goed-keuring had de Koning,
met die drie eerfte dienaars van ftaat

,
geen

magt om over iets van belang te handelen

ofte befluiten, veel min om het uit te

voeren, by aldien het den welftand des

ryx betrof.

Het was ook niet genoeg , zo 'er een

,

of twee in de ryx-vergadering tegen-

woordig waren j maar zy moeiten 'er alle

te gelyk zyn, en zo 'er maar een ont-

brak , moeften de zaaken zo lang opge-
fchort worden.
Deze hunne magt ging zelf zo verre,

dat zy niet alleen alles, by den Koning,
en zynGrooten, buiten hun kennis, of
in hun afwezen, beflootten, of, zo Zy 't

nadeelig voor 't ryk agtten , afkeuren

,

en verwerpen konden, maar, indien de
nood het vereifchte, hadden zy ook 't

vermogen, om den Koning af te zetten

en weder een ander in zyn plaats te ver-

kiezen.

Om deze hunne zo verre-gaande magt
wierden zy by de oude Ternatanen ook
wel Fala Baha , dat is , de vier uit het
huis, of ook wel de Heeren des Huifes,

genaamt, en dat in betrekking tot de
zit -plaats, die zy in de ryx-vergadering

hadden.

Om dit te beter te begrypen , moet

men weten , dat hunne gemeene vergader-

zaal, ofwel 't huis, daar zy in verga-

derden , zodanig gebouwt was , dat in 't

midden des zclts vier groote Zuilen
dwa-

ren, dragende het opper-dak van dit ge-

bouw , en dat die vier Zuilen ook te ge-

lyk in de ryx-vergader-zaal quamen.

By elk dezer Zuilen nu had een iege-

lyk van deze vier Heeren, verbeeldende

zeer aardig de vier Zuilen des ryx, zyn
byzondere zit-plaats , van waar zy ook
bïyken gaven , dat zy het waren , die

voor de vryheid en geregtigheden des

volks ipreken, en die ten uiterftcn bezor-

gen moeften, op dat het zelve door den

Koning, en zyn Grooten niet mogt ver-

drukt worden.

Metter tyd ontdekte men egrer, dat

de magt dezer vier mannen veel te groot

was , en dat ook zy zo wel hunne magt
in opzigt van den Koning misbruiken

konden, als dat dit van den Koning in

opzigt van het volk gefchieden kon*
waar door zy, zo wel menfehen als de

Koning, en zyn Grooten , en dierhalven

ook driften onderworpen zynde , ook
menigmaal zeer heilzame raad - flagen en
voorltellingen des Konings, of der Groo-
ten zonder reden of uit eigenbaat , of en-

kelyk om den Koning te plagen , verwer-

pen , en aldus het ryk , in de plaats van

het te behouden, zeer ligt zouden kon-

nen verderven.

Om dit nu weder te beletten, en den

Koning nevens zyn Grooten , in dit op-

zigt te gemoet te komen , en zyn Vorfte-

lyke Mujefteit voor kleinagting te bewa-

ren of wel zyn regt te handhaven , vond
men goed , in tegenwigt van deze zo

magtige Heeren , de Soa Sivas , of wel

negen andere dorps-heeren aan te ftellen,

ten einde zy den Koning in alle zyne zaa-

ken befchermen , en hem indien raad niet

alleen met hunne ftemmen , maar, des

noods, zelf ook met goed en bloed by-

fpringen, en zig allenthalven betoonen

mogten voorftanders van zyn regt, en de

Koninklyke waardigheid, te zyn.

Deze negen mannen, die mede by 't

volk zeer hoog geagt zyn, en als raats-

heeren van ftaat mede hun zitting in de

vergadering hebben , hebben alleen ook het

voorregt, om hunne dorpen, mede negen

in getal, aan 't Paleis van den vorft te

hegten.

Deze Heeren worden genaamt , de

Kimelaha's Tamadi , Pajahi , Parnaca,

Colaba, en de GnofFa Manira's, dat is,

hof-jonkers, Dico, Dico-Tfimi, Java,

Tabala, en Tola-gnara, hocdanige naa-

men ook die negen dorpen , naar deze

heeren, droegen j maar Colaba is 'er niet

meer, en daar van niet anders, dan de

bloote naam overgebleven , zonder dat

men
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MOLUGCOS.
men eenig volk daar toe behoorende

meer vind.

ivyoor Buiten deze voornoemde raaden van

nde ftaat, hébben ook nog hunne zit-plaats

^jn°
§ in die ryx-vergadering vervolgens deze

n<i' vyf Sengadja 's, of hertogen, te weten,

ate de Sengadja 's Colabo, Tolocco, Molai-

Tjima, Molai-Coconorra, enTobeleoe,

hoewel deze niet zo zeer een befluitende

,

als wel een raad-gevende ftem hebben,

en dierhalven ook daar mede geen nadeel

aan een van die twee voornoemde tegen

den anderen gefielde Grooten des ryks en

gemeens-mannen des volks konnen toe-

brengen.

Vai eer Zo was de aloude wyze van beftiering

ner an in dit ryk , toen zy nog Heidenen waren;

r̂

ie dog na dat de Mohhammedaanfche of

^ Moorfche Godsdienft hier doorbrak,

fge\:- heeft men zig daar aan niet gebonden,
;en

j

maar zeer veel Geeftelyke en Moorfche
Paapen mede toegang tot een ftem in

dien raad gegeven, en dat zo fterk , dat

zy dikwils de wereldlyke vorften in getal

te boven gaan, voerende zulk een magt,
en overvvigt van gezag , dat zy veeltyds

fchreyeling over den Koning en de Groo-
II ten heen zitten, en niet alleen alles naar

hunnen zin draaijen en wenden j maar

ook veel zaaken , die 't ryk en 't volk

zeer dienftig zouden zyn, verhinderen,

en veel nadeelige zaaken in dien raad door

Ihun aanzien by 't volk, ja zelf ook by
den Koning, en de Grooten, opperen,

en doordringen.

Het befte egter , dat van hun oude

olg-jgt wyze van beftier nog is overgebleven
w d<

e hoewel 't metter tyd mede zeer in ver-

ierf d
va^ raa^te ) *s 'c re§ t van opvolging alhier

jrypt tot de kroon , 't geen hier , even als in

'Veel Oofterfche , en ook nog wel in ver-

fcheide Wefterfche ryken, niet van den
vader op den zoon , maar op de broeders,

of wel op de broeders of zufters zoonen

,

overgaat, op welke wyze dan wel een

en 't zelve geflagt, of ftam-huis aan de

kroon blyft ; doch zodanig , dat het geen
vervolg in de regtjnederdalende linie, maar
alleen in de zydc-takken , heeft.

Zo plagt het te wezen , toen de oude
ryx-wetten nog ftand greepen , maar uit

de lyft der Koningen kan blyken , hoe
menigmaal dit door dwingelanden over-

treden is j hoewel het nu met den laatften

Koning, Tolucco, gelyk mede met den
Tidorefchen Koning, Garcea, na de ou-

• de ryx-wet weder in trein gebragt is;

j
waar van men nogtans zo kort van te vo-
ren het tegendeel in hun beider voorzaten
Ziet. En 't is aanmerkens weerdig , hoe
Saifoddien , Koning van Tidore 167f
ftaande houden dorft, dat Bareffi,en niet

Kaitfjili Sibori , Koning van Ternate

,

Volgens die oude wet, behoorde te zyn}

99
daarhy, even als Sibori, tegeii de wet,
Koning van Tidore geworden was.
Zy zyn ook in 't verkiezen van hunne

Koningen juift altyd niet gewoon op 't

regt der geboorte te letten , of den oud-
ften broeder, ofzyn oudften zoon te kie-
zen, maar laten hun keure ook veel op
de jonger zoonen vallen, vooral, als die

van moeders zyde van hooger geboorte Ook de

en Edeler afkomft zyn : want vermits de J°DSfte

Mooren buiten vier egte vrouwen , zo weUot
veel byzitten, als men voeden kan, en Koningen

voor zo verre begeert , aan den man toe- verkoren.

ftaan, en geen onderfcheid tuffchen dé
kinderen der egte vrouwen, en der by-
zitten, maken, zo geeft dit aan alle de
zoonen dezer vrouwen, en byzitten vari

den Koning, even veel regt tot de kroon,
en aan den vorft, of den koninklyke raad
de vryheid om uit de zoonen van 's Ko-
ninks broeder of zufter, na zyn dood zo
wel den jongften , als den oudften tfe

konnen kiezen, voornamelyk, als zyn
moeder een vrouw van een hooger, of
vorftelyke geboorte , en die van den oud-
ften van een veel lager rang , en af-

komft is.

Om nog een woord van de oude wyzé
van beftiering , en de leden van dezen
ryx-raad , te fpreeken , moeten wy hier

nogbyvoegën, dat ons toefchynt, dat al

in Koning Zeynulabediens tyd in 't jaar

1495" , toen hy tot Giri op Java was , de
voorname leden van den koninklyke raad

in negen voorname mannen fchynt be- Wanneer
ftaan , en ook zelf niet by dat net getal

'

l Seta l

gebleven te hebben , aangezien die vorft
der negen

(gelyk wy elders in zyn leven zeggen)
r

/enver-
aldaar eenen Pati Toeban den eerften, an- meerdert

ders Pati Poeteb genaamt , een van de zv'

hoofden der kuft Hitoe in Amboina, vin-

dende, en met hem als zyn nieuwen ge-
loofs-genoot een naauw verbond van
vriendfehap makende , ten teeken van die

nieuw-gemaakte vriendfehap, hem ook
als het tiende lid van zyrt koninklyken
raad aannam ; een eer-bewys , uit aan-

merking van 't welke die man , en de
Hitoeezen naderhand een hooge agting

voor de Koningen van Ternate, als hun-
ne geloofs-genooten gehad, en dat zelf

ook wel bewezen hebben , wanneer zy
by de komft van een Koning van Ternate
op Hitoe, of wel by andere gevallen,

aan den zelven eenig fraai gefchenk van
beleefdheid, en uit eerbied, maar geen-

zins van onderdanigheid ( waar toe eenige

Ternataanfche Koningen dit namaals heb-

ben zoeken te trekken) aangeboden

hebben.

Wel is Waar dat de looze Koning Regt der

Hhamza de Hitoeezen van dit zyH regt ^°™*~
a

op hen , als waren zy zyne onderdaanen Ternate

uit kragten van dat Pati Poeteb, door den tegen die

N 2 voor-



van Hi-
toe ,qua-

Ijk ge-

grond-

veft.

ioo
voornoemden Koning tot het tiende lid

van dien raad verkoren , en by hem aan-

genomen was , heeft zoeken te overre-

den, en hun wys te maken, dat diePati,

zig zelven dus onder de kroon van Ter-

nate begeven hebbende , daar mede bok

de ganiche kuit van Hitoe aan zyn kroon

gehegt, en cynsbaar gemaakt had ; maar,

ten uiterilen genomen , kon dit niet ver-

der, als tot dien Pati ,ofgrave, en geen-

zins tot de kufl van Hitoe , of de andere

beftierders van dat land , die dit maar als

een eer-bewys , en geenzins als een onder-

derwerping van dien Heer, ik laat liaan

dan van hun zelven, of hun land, aan-

merkten , betrokken worden , behalven

dat ook die Pati noit zit-plaats in dien

raad gehad, nog niets van de regten, tot

zulk een raads-heerfchap behoorende,

genoten, en dierhalven zig ook geenzins

dit regt, by deze en gene Koningen van

Ternate gevordert, onderworpen heeft.

Beide Het is wel waar dat de Ternataanfche

eenemaal Koning Baboe, na 't veroveren van ver-

ontdekt, fchcide landen in Amboina door zyn ftad-

houder Samarau ( die wat flap was ) zyn

zoon Roebohongi, die de zaaken wat meer

behertigde, in 't jaar ifjó naar Amboina

gezonden , en dat hy ook van die van Hi-

toe, als waren zy mede onderdaanen des

Konings, wel eenige tollen gevordert

heeft , maar aan de andere zyde is 't ook

waar , dat dit door geweld , en niet met

recht, geèifchtis} behalven dat Koning

BESCHRYVING der
Baboe zelf if8o , wanneer hy, van de

Portugeezen liitig in Ternate gevangen

genomen , en met een fchip van uaar ver-

voert, en tot Hila aangegiert zynde, al

deze tollen , en gewaande regten , aan

die van Hitoe quyt gefcholden heeft, uit

erkentenis van hunne edelmoedige , hoer

wel van hem toen niet aangenomen, aan-

bieding, om 't fchip af te loopen, en

hem zo uit de handen van zyn vyanden

te verlofTen.

Dat ook die van Hitoe dit regt noit

erkent , nochte ook iets uit hoofde van

dien aan de kroon van Ternate hebben

willen betalen, of ergens van afftaan , is

klaar genoeg 1657, en 1638 voorname-

lyk gebleken, wanneer, by aanwyzing

van 's Konings landen in Amboina , in

tegenwoordigheid van Koning Hhamza,
en den opper-bevelhebber van Indien,

den Heer Antoni van Diemen , de kufl

van Hitoe daar onder niet getelt, en alle

ge-ëifchte fchatting door zyne fladhou-

ders van die van Hitoe veragtelyk gewei-

gert is, gelyk 't gelchenk , dat zy den
Koning deden , ook noit anders dan een

Hhormat Siri Pinang ( zo zy 't noemen

)

dat is, een eerbiedige aanbieding van Siri

Pinang
, ( zynde een zekere toegemaakte

vrugt , die men by grooten en kleinen

aan iemand, die een ander bezoeken

komt , in 't eerfl aanbied ) genaamt is }

zedert welke tyd men ook nagelaten heeft

deze fnaar in het vervolg te roeren.

Al ( \
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DERDE HOOFDSTUK.
H£/KoninkrykTIDORE. Naam, rang, en macht dezes Konings. Die maar

een zonne-fcherm voeren mag. Verdere zaaken, dezen Koning rakende. Landen*

onder hem ftaande, en voor eerft Tidore. Veilingen op dit eiland. En welke nu nog in

Wezen, ofgeflecht zyn. De Vefling Tfjobbe, en Tahoela. Tidore bergagtig. Wat
de Koning voor de uitgeroeide nagelen trekt. De Papoefche eilanden, onder hem/laan*

de befchreven. Veel zeldzaamheden , en fraeije horentjes hier vallende. En Graeuvve

Amber, 's Koning landen op 't eiland Gilolo. Zyn recht op de kuil van Maba, We-
da, en Patani. De Oelifïva 's in Amboina, onder hemfiaande. En zyn verdere ydele

vorderingen. Naamen van eenige Koningen van Tidore. Koning Saifïbddiens onwet-

tige erfvolging. Befchryving van dezen vorfl , zyn zeldzame aart. Lof van den Heer

Padbrugge over het dwarsbooomen van dezen voril , verdere vertooning van den imborfl

van dezen Koning. Verbond van Koning Saifoddien 1667 met de E. Maatfchappy

aangegaan. Zaaken met dezen vorfl voorgevallen , en zyn dood. Kaitfjili Ceram, of

Hhamza Faharoddien, zyn navolger. Zyn dracht, verfland, enz. Groot e. kennis van

NajaTaroena, zyn eerflen llaats-diemar. Door wiens toedoen Hhamza Faharoddien

Koning, en hoe hy van haar Edelheden befchonken wierd. Al te groote vriendfehap der

landvoogden met deze Koningen nadeelig voor de E. Maatfchappy , al te grooten macht

van een landvoogd over alle bedienden. Gefchillen van dezen vorfl met den Terna-

taanfehen Koning Tolucco. Zeldzaam voorval tuffchen een Sot van dezen Koning, e»

Kapitein Schacht. Dood dezes Konings. Gar^ea iu zyn.plaats gevolgt, anders HafTa-

noddicn genaamt , die nader befchreven word. Zyn dragt. En kregele» Aart. Zeldzaam

voorval tuffchen zyncn Goegoegoe, en Koning Tolucco, over des eerflens Tulband.

Zyn verzoek aan den Heer Roofelaar op Batavia. Hy laat in weerwil van ons veel Chi-

neezen op Tidore komen.

VAN
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^U en vermogen; en deze vorft,

**- fchoon zo magtig niet , als die

van Ternate heeft egter geen minder

moed en inbeelding van zich zelven, dat

al menigmaal doorgeftoken, en tuflchen

deze twee vorften geen kleine moeijelyk-

hedcn
(
gelyk onder de zaaken van Ter-

nate nader blyken zal) verwekt heeft.

En fchoon hy zo veel volk , als de Ter-

nataan , niet opbrengen kan , zou hy ech-

ter, indien de E. Maatfchappy hem wil-

de laten begaan , om 'den Ternataan
(
ge-

lyk hy menigmaal verzogt heeft) aan te

taften , den zelven geheel en al ver-

nielen.

Echter komen my tyden, ten bewys
van zyn macht, voor, in welke hy met
zyn bondgenooten (gelyk voor al in 't

jaar 1638 bleek) wel vyftig duizend man
te veld gebragt heeft, zoMaffej: Lib. io,

'Hifi. Indic. aanteekent.

Zyn gewoonelyke naam onder de Mo-
lukfe Koningen van ouds her is die van

Kie-ma Colano , of Berg-Koning
,

ge-

weeft.

De Koningen van Ternate geven voor,

dat de Tidorees zo genaamt word , om
dat hy maar Koning van zyn land zynde,

over geen ander Koning te gebieden

heeft ; maar dat is geheel mis , alzo ver-

fcheide Papoefche Koningen onder hem
ftaan. De ware reden van dezen naam
fchynt veel eer deze te zyn, om dat de

Koningen van Tidore in oude tyden hun
hof in 't gebergte van Batoetsjina plagten

te houden.

Zy mogen , ten teeken van hunnen
ftaat , en uiterlyke pracht , maar een en-

kelen zonnefcherm , 't zy te lande , 't zy

op hunne Coracora 's , voeren , vermits dit

anders een groote hoon voor den Koning
van Ternate zyn zou.

Als de Koning van Tidore op Ternate
komt, zo word zyn Hoogheid van een

huis, keerzen, olie, en verdere noodt-

lykheden, en ook van een Ledekant met
zyn behangfel, en van honderd ryxdaal-

ders, door de E. Maatfchappy voorzien.

Zyn lyfwacht beftaat uit een Zergeant,
twee Corporaals , en twaalf Hollandfche
Soldaaten, die hem over al verzeilen.

Zyn gewoone Titel is Kaytfjili Maloko,
dat is, de Molukfe Erf-prins , dog in de
openbare fchriften word hy Melkeddien,
of Melkdeyaanfeh Mantfoeri Kaytfjili

Maloko, dat is, de Koning van den

IOI

Godsdienftf, Mantfoer , de Molukze
Erf-prins, genaamt.

De landen , die eigentlyk onder den
Koning van Tidore ltaan, zyn deze na-
volgende :

Het geheel eiland Tidore, waar op
geen ander Moluks Koning eenig recht
voorwend te hebben.

De Papoefche eilanden ftaan ten deele

onder hem , alzo de Koning van Batsjan
daar ook eenige dorpen leggen heeft. Een
groot gedeelte van de Ooft-kuft van 't

eiland Gilolo, Maba, Patani , en Weda
genaamt, erkent hem als Opper-koning,
en eindelyk ook (zo zommige willen)

eenige dorpen opKeflrng, zeker geweft,
op 't eiland Ceram, in Amboina; dog

Landen ,

onder
hem
ftaande

,

en voor-
eerft Ti-
dore.

waarfchynelyker alle de dorpen van Kef-
fing af (waar onder dan Rarakit mede is)

tot Werinamatoe. De Oelifiwa 's, op Hoe-
wamohels Weft-zyde ( op Ceram ) fton-

den eerft ook onder Tidore 5 dog quamen
naderhand ook onder Ternate , die aan
de Ooft-zyde, en Oelilima 's zyn.

Buiten deze landen maakt hy ook
eenige ongegronde eifchen op 't eilandje

Mitarra, als mede op de ftadt Gamma-
lamma , Tofeho , en op 't eiland Makjan j

waar van reeds onder de ftoffe van Ter-
nate genoeg, tot opheldering, en aan-
wyzing , dat hy geen eigentlyk recht
daar op heeft , gezegt is , hoewel hy
Mitarra, of Noorwegen , echter by oog-
luiking, noch blyft bezitten.

Wat het eiland TIDORE aangaat

,

dit legt naaft aan, dog wat be-Zuiden,
Ternate, maar echter zodanig, dat Mi-
tarra 'er tuflchen beiden is, hoewel dit

Tidore nog wat nader, dan Ternate, aan
den Evenaar legt.

Men gift, dat het land zelf niet boven
een halfuur, of drie quartier uurs van 't

eiland Ternate af is, hoewel het dorp, of
vlek Tidore (dat zig in 't Ooften den
hoek om vertoont) wel drie en een half

uur 'er van daan legt. Het is ook in zynen
omtrek wat grooter, dan Ternate , en
daar zyn 'er, die meenen dat het wel tien

mylen groot is j dog na myne gedagten,
ontloopen zy malkanderen niet veel.

Hier plagten wel eer, in 't jaar 161 o, Veftin-

drie voorname fterkten te zyn, die Ta-
hoela , Romi, en Marieco

, genaamt
wierden.

De eerfte lag naar 't Ooften toe, niet

verre van de dorpen Tagoya , Tommelau

,

en Soacconorra, die zig alle van 't Zui-

den naar 't Ooften uitftrekken
,

gelyk

Tahoela naaft Soacconorra ook zo ge-

ftrekt legt , en zich dus op een hoogte

in de ftad vertoont. Deze vefting heeft

vyf bolwerken van ouds gehad

gen op
dit eilanti

was

fterker , dan de andere , en plagt met
zestig Spanjaarden, acht of tien Pampanr

N 3 gers
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gers bezet, en van tien metaale ftukken

voorzien te zyn.

De Tweede , in 't Weften gelegen, en

't oud kafteel der Portugeezen geweeft

,

wierd Romi genaamt,en isin'tjaar ióoy

door Kornelis Sebafiiaanfjoon onder-zee-

voogd van Stevenvan der Hagen , ingeno-

men, naderhand weder verovert, her-

fielt , en met dertien Spanjaarden , nevens

eenige inlanders, bezet, en weder met

twee Hukken voorzien.

Het had op ftrand nog een halve-maan,

waar op gemeenelyk vyf ftukken lagen.

Het derde , Marieco , lag mede in 't

Weften omtrent het dorp Toloa, in 't ge-

zicht van de ftadt Gammalamma. Het
was in zich zelven een ftedeken j met

fteenemuuren omtrokken, van twee bol-

werken (waar op twee ftukken lagen)

voorzien, en met veertien Caftiliaanen,

en eenige Pampangers bezet.

Het is zeerwaarfchynelyk, dat de zelve

in oude tyden door de Caftiliaanen ge-

bouwt zyn , na welker vertrek de Ko-
ning Saifoddien in 't jaar 1664 aangeno-

men had, alle deze veftingen, op 't ver-

zoek der Ternataanfche regeering (mits

dat hy drie honderd ryxdaalders daar voor

van de E. Maatfchappy trekken zou ) te

flechten j dog de twee vaftigheden Ta-
hoela , en Tfjobbe zyn blyven ftaan , al-

zo die Koning Tahoela tot zyne verblyf-

plaats van haar Edelheden verzogt had,

die dat zyn Hoogheid , by hun fchry-

ven van den ioden January in 't jaar 1666,

ook toegeftaan hebben, niet begeerende,

dat 'er van 't flechten van Romi , en

Tfjobbe meer zal gerept worden, maar

gelaften, dat men die op een half mans
lengte zal laten blyven , en dat men aan

dien vorft maar twee honderd , in de

plaats van drie honderd ryxdaalders
,

ge-

ven zal.

Tfjobbe , aan den Noord-kant gelegen,

is die veiling, waar in 's Konings Euro-

piaanfche lyfwacht haar verblyf heeft , en

waar in dit volk voor al , om op het

doen , en laten van dezen vorft te paffen

,

en daar van tydig berigt te geven
,

ge-

legt is.

Het legt ontrent drie honderd roeden

van Tahoela: dog 't heeft niets van de

gedaante van een kafteel behouden, be-

halven den blooten naam , en nog eenige

vervallene muuren.
Tahoela in tegendeel is nog vaft be-

muurt, en is lang door Koning Faharod-

dien bewoont geweeft.

Van de vaftigheden Tahoela ^ ofRomi,
hebben wy noit eenig bezit gehad.

Tidore Het land van Tidore in zich zelven is

bergagtig. byna, in opzigtvanzynuiterlyke gedaante,

als dat vanTernate, zyndeaandeOoft-en
Noord-kant mede vry bergagtig.

E R

De Vef-
t:ng

Tiobbe,
en Ta-
hoela.

Het is ook van fruit- en andere-boomen
zeer wel voorzien j dog de Sagoe moe-
ten zy meeft op Batsjan , en elders , haa-
ien.

Koning Saifoddien , die vry ftreng, en
fterk voor de neeriligheid was, begeerde,
dat de Tidoreezen 't land zouden bou-
wen , of dreigde hun anders de linker-

hand af te kappen , zedert welken tyd
men onder hen ook veel ryft heeft begin-
nen te teelen.

Hier plagten ook veel nagel- en Noo-
ten-boomen te wezen ; dog de zelve zyn
in 't jaar i<Sf7 (volgens mondeling ver-
fprek tuffchen den landvoogd Cos , en
Koning Saifoddien , met zyn Grooten ) W'
mede uitgeroeit , waar voor deze vorft met K°

zyne Babato 's, of ryx-raaden , twee dui-
*?'

zend en vier honderd ryxdaalders komt de'

te trekken. len

Onder dezen vorft ftaan mede eenige
van de Papoefche eilanden. Dat de zelve
nog niet al te lang, nog al te wel bekent
geweeft zyn , blykt eenigzins uit den
laft harer Edelheden, den i^en January
in 't jaar 1671 aan de regeering in Ter-
nate gegeven, waar by zy bevel gaven,
om naaukeurig daar na te vernemen.
Deze eilanden leggen zeventien of

achtien mylen van Nova Guinea, of van
den hoek vanOnin dicht by 't eiland Sa-
lawatti, dat mede daar ontrent, en dicht
by 't land van Sergile, dat den Noord-
hoek van Nova Guinea uitmaakt, en met
een lange fnuit be-Ooften 't eiland Gilo-
lo , en de Papoefche eilanden , eindigt.

Men heeft, om op Onin,dat mede on-
der Tidore ftaat,te komen, wel drie da-
gen met een Coracora, als men van Ti-
dore vertrekt, werk.
Een van de voornaamfte dezer eilanden

is Waygamma , waar op twee byzondere
ryken , en twee byzondere Koningen zyn.
Het een word Mejfowal , en 't ander
VVaygamma genaamt. Als men van Ha-
tilen ( een dorp op Ceram ) recht Noord De

Noord-Ooft aan flevent, kan men het^j
in elf of twaalf mylen (alzo het van den nd

hoek , Hatoe Alau , op Cerams Noord heit

kuft, niet verder afgelegen is) op zynj*"'

gemak bezeylen. Het legt wat voorby, ven ,

en Waygamma zeer na by 't eiland Oebi,
in 't Weften , daar 't ander dorp in 't

Ooften legt j dog Waygamma is vol

rotfen en klippen
, ja by na niet anders.

Het dorp Meffbwal word van anderen

ook wel Roemah Sowal, en Meixowal,
genaamt. Onder dit dorp , en Way-
gamma, behooren nog verfcheide andere

kleine, gclyk mede het dorp Hote, op
Cerams Noord-kuft.
Die van 't eiland Ceram-Laoet,be-Ooften

't eiland Ceram , zyn gewoon wel meeft

van de twee dorpen, Keliloeboe, en Roe-
mah

1
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mah Tameri, naar 't eiland Cubiai om
Maflby (zekere fpeceryagtige ichors ) te

vaaren. Om deze reis te ondernemen,

Hellen zy hunnen cours eerft naar 't ei-

land Goram, enCoeflbeboewi, vanwaar

zy nog wel twee of drie dagen Noord-

Ooft op zeilen moeten, na welken tyd zy

op den hoek van Nova Guinea , Onin

genaamt, gekomen, het dorp Roemah
Batoe, daar zig de Koning onthout, ont-

moeten.

Men handelt daar niet, dan Haven, ge-

lyk ook in de drie dorpen , Caras Batoer,

en Enkeki, die naar 't Ooften leggen 5

dog 't eiland Cubiay legt nog Avel zo

Ooftclyk, als deze dorpen, zo dat Cu-
biay wel drie of vier dagen zeilens van

Ceram beoordeelt word. De meefte Maf-

foy valt hier.

Dit eiland nu naar 't Ooft Noord Ooften

wort door zeer wilde menlchen bewoont,

alwaar die van Ceram-Laoet vanditwoeft

volk de fpecery - fchors , MafToy, voor

Tamboekze zwaarden , fpiegeltjes , en

eenige flegte kleeden, inruilen.

Het is een volk zonder eenig beftier,

dat maar in 't wild henen leeft , en zeer

wel na de Papoa 's gelykt ; dog zy vallen

doorgaans vry ldoeker van geitalte. Men
kan hen ook niet naarde boflehenkrygen,

om de Maflby in 't gebergte te haaien,

voor en al eer men hen eerft ter degen

met drank befchonken, en den buik vol

gegeven heeft. Zy waren in de eerfte

tyden nog zo dom, dat zeker Kapitein

Sinoos, van
- Ceram-Laoet , hen zeer aar-

dig met een grooten fpiegel ( terwyl men
bezig was om de Maflby op prys te zet-

ten) wift te bedriegen , doende zeker

perzoon achter hem, en achter de genen,

met welke hy dong . vlak tegen over dien

fpiegel ftaan , die dan , als het tyd was

,

met het hoofd maar knikte , waar op
Sirwos hen dan wysmaakte, dat hun groo-

te God, Lewata, in dien fpiegel woo-
nende, belaftte de Maflby daar voor te

geven $ dog als zy naderhandt dit bedrog
gewaar wierden , hebben zy dezen Sinoos

den hals gebroken.

Na dit eiland Cubiay nu vaart men
niet alleen van Ceram-Laoet , maar ook
van 't voornoemd eiland Waygamma,
dat voor een der grootfte Papoefche

eilanden gehouden word.
De gemeene tochten van Ceram na

Waygamma zyn wel zo , als wy die be-

fchreven hebben; dog in 'tOoft-Moeflbn
kan 't egter wel gebeuren , dat men fchoon
Noord-Ooft aan zeilende, nog wel zeven
of acht mylen beweften Waygamma ver-

vallen kan , hoewel de ftroom , zo ras

men maar onder de wal is, om de Ooft
loopt. Anders kan men het van Ceram
met een brave koelte in een halven das9

( hoewel 't zomtyds wel wat langer aan-
loopt) bezeilen.

Het is wel zeftien mylen lang, en, na
de gedagten van eenige Stier-lieden (die

'er verfcheide malen geweeft zyn) vry
grooter, dan het eiland Boero, dat om-
trent Amboina legt.

Verfcheide lieden , die 't meer dan
eens gezien hebben, wiften my te zeg-
gen , dat zy 'er geen hoenderen nog
vifch, maar wel zeer fraaie zee-horentjes,

Krocodillen of Caymans, en flangen ge-
vonden hebben , waar mede de inlander

(alzo daar geen andere fpyze valt) ge-
woon is zich te behelpen , waar uit men
oordeelen moet, dat het hier vry flecht

te leven is.

Als men van hier op Onin gekomen,
en wat verder Noord op geloopen is,

Komt men by Tanah Moy, een zeer

groot land
,
gelyk daar Sergile geheel op

't einde van die Noordhoek legt. Ieder

land heeft daar zyn byzonderen Koning,
en die van Onin ftaat onder den Koning
van Meflbwal

,
gelyk die weer onder den

Koning van Tidore.

De inwoonders van dit land fteken een
gat dwars door de neus, en dragen 'er

(zo mannen, als vrouwen) gieraads-hal-

ven, een Haanen-veder in.

Het dorp Meflbwal is Moorfch, dog
de verdere ingezetenen van 't eiland Way-
gamma zyn Heidenfch.

Op Meflbwal vallen Paradys -vogeïi
( hoewel zy daar van een ander land

, ge-
lyk wy elders toonen, gebragt werden)
en ook zeer fraaie Peerlen. Ja 't woord
Meflbwal beteekent , in de Papoafche
taal, een Peerl. Ook vallen 'er vogel-
neftjens, (dog wat vuiler, als de Terna-
taanfche) Schild - padden , en de koning
der Paradys-vogels, dien wy elders nader
befchryven.

Behalven dit eiland is 'er nog een, dat

gemeenlyk Waygehoe , dog van andere

ook wel Wardjoe, genaamt word. Hier
alleen valt die foort van Paradys-vogels,

die half wit, en half fwart zyn.

Op Meflbwal zyn ook rivieren ; dog
wat verre afgelegen , en uit vreeze voor
de roovers van Nova Guinea, of wel
van Sergile ( dat wel zeventien of achtien

mylen van daar legt) durven zy geen
water zo verre gaan haaien.

Zulke eilanden nu, zo groote als klee-

ne, zyn 'er meer, van welke zommige
tuflehen Gilolo's Zuid-zyde, en Cerams
Noord -kuft, dog andere omtrent Nova
Guinea's Weft-zyde gelegen zyn.

Alle deze Papoafche ingezetenen zyn
groote en zeer befaamde roovers, voor

welke die van Ceram ( daar zy ook meeft

aankomen) uitnemend bang zyn.

In 't jaar 16Y 3. quara de Koning van

't Pa*
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't Papoafch eiland , Salawatti , uit laft

van den Koning van Tidore, met vyftien

Coracora's op ons volk , zich op Ceram

,

en op de kult van Hitoe, onthoudende
,

rooven ,en dit deed hy juift, terwyl onze

Hongi , of oorlogs-vloot , in de Papoa-

fche eilanden omiworf, om hen te gaan

opzoeken, en in hun eigen neft aan te

taften.

In 't jaar 1680. belarten haar Edel-

lieden, den zes en twintigfte January,

die van Amboina, op de zelve wel te

kruiflenj 't geen zy, en die van Banda

,

2o wel deden , dat de Koning van Ti-

dore aan haare Edelheden (zo uit hun
fchryven van den negen en twintigfte

December in 't jaar 1699. blykt) daar

over klaagde, verzoekende, dat dit voor-

taan mogt belet worden.

Niemant van alle de Molukfe Konin-

gen mag, volgens 't onderling verbond

by hen gemaakt, op deze eilanden , dan

alleen die van Tidore, vaaren, die jaar-

lyks wel achtien of twintig Coracora's

dcrwaards zend , om de fchatting van Sla-

ven, fchoonen gvaeuwen Amber, Caret,

,Waich , Peerlen (die 'er zeer fchoon

vallen ) en meer andere waaren , van daar

op] te haaien.

Men heeft 'er ook zeer fraaie zee-

horenkens, keurlyke zee-gewaflen, en

Zelfs verfcheide zoorten van die fraejig-

heden, die ik noit in Amboina gezien

heb.

Het
dore

,

als aan

is zeker, dat de koning van Ti-

zo aan den landvoogd Roofelaar,

den Heer Claaszen , verfcheide

fchoone gefchenken van deze horenkens

gedaan, en de Heer Roofelaar een Kabi-

net van die feldzaamheden gehad heeft,

voor 't welke zeker Schipper, die ze in

't bywezen van een van myne goede

vrienden daar zag , vier duizend ryxdaal-

ders te vergeefs geboden heeft, een blyk,

dat hier onder zeer keurlyke, en mogelyk
nog veele by de liefhebbers onbekende

ftukken , moeten geweeft zyn.

Ik heb in 't jaar 171 j. by dien Heer
op Batavia moeite gedaan, om dit Ka-
binet eens te zien} dog alzo hy toen

genegen was na 't vaderland te gaan , en

horentjes, Zvn meefte goed (waar onder ook dit

hier val- Kabinet) al gepakt ftondt, zo betuigde

zyn Edelheit my, dat 't hem onmogelyk
was my dit te toonen.

De Heer Claaszen was zelf geen lief-

hebber van horentjes
,
gelyk wel de Heer

Roofelaar, dog nam die egter aan, om
deze en gene Heeren van de Hooge rege-

ring van Indië , en die weer andere Hee-
ren in 't vaderland, daar mede te voor-

zien} want van de Heeren op Batavia

weet ik 'er geen , dan alleen den Heer
Doitglasy die voor zich zeiven daar van

Veel
leld-

zaamhc-

den , en
fraaie

lende.

een Kabinet verzamelt heeft
, gelyk dat

ook ten deele in 't jaar 172.1. te Am-
fterdam verkogt is.

Dus heeft deze Koning van Tidore,

Garcea genaamd , ook eens een ftuk

Amber, als de bol van een hoed, aan den
Heer Claaszen vereert , dat egter by
zeker ander groot ftuk van honderd en
twee en tachtig pond (honderd zeftien

duizend en vier honderd gulden waardig

gefchat , voor reekening der E. Maat-
fchappy, zo in de Ambonfche Rariteit-

kamer van de Heer Rumphius aangehaalt

word, 't geen tot Amfterdam in plaat

F gebragt is,) op geenen deele haaien

kan.

In 't jaar 1693. kreeg Koning Saifod- En
dien een ftuk Amber, van honderd en we

vier en negentig pond , uit de Papoafche ber

eilanden, waar voor (zo men my bericht

heeft) van wegen de E, Maatfchappy
elfduizend Ryxdaalders geboden is. Het
geleek t'eenemaal een Schild-pad zonder
kop te zyn.

In 't leven van dien zelven Koning
zyn, omtrent 1698. of 1699, nog ver-

fcheide andere groote ftukken Amber
daar gevonden, die hy aan den Ambonfchen
Kapitein der Chincefen Lim-ïbiangko met
fpeelen en dobbelen verloren heeft •, waar
uit naderhand nog een groot gefchil tuf-

fchen zeker landvoogd en dezen Kapitein
ontftaan is.

De Heer Claaszen heeft kort voor zyn
vertrek ook een ftuk Amber van honderd
en drie en dertig oneen ( zo men my be-

richt heeft) voor zes honderd en vyftig

of zeven honderd Ryxdaalders van Ko-
ning Garcea gekogt, en 't zelve voor zyn
affcheid uit Ternate ook aan de E. Maat-
fchappy aangeboden.

Op 't groot eiland Gilolo heeft deze

Koning ook zeer veel landen. Hy geeft ni

\

ook voor recht te hebben op Tofeho} .*'£

dog die cifch is zeer ongegront} maarGlo.

eenige dorpen bezuiden Tofeho , langs

de Ooft-zyde der ftraat Patientic gelegen,

en Tomieuw, Cajafla, &c, tot Joditoe,

mitsgaders Sayfi Mardi, Wamma, Go-
roa , en Froja , die zig, nevens meer
andere tot Taffbma , en Tafungo uit-

ftrekken , komen hem toe.

De kuft van Maba, van Patani, en

van Weda , op Gilolo's Oofterlyke zyde

(by andere in 't Zuiden geplaatft) , bezit

hy tegenwoordig mede, 't zy met, of

zonder recht, en hoewel hy uit de voor-

waarden des verbonds, tuflehen de E.

Maatfchappy, zyn Hoogheid, en andere

Molukfe Koningen, gemaakt (waar by
de vaart op de Papoefche eilanden alleen

aan hem toegedaan word) ook trekken

wil, dat dit zig mede tot de kuft van

Maba, en de verdere kuften daar om-
trent,
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11 e?t

dj:uft

i a-

, lita-

ed

trcnt, uitftrekt, zo legt dit egter daar

geenzins in opgefloten
,

gelyk de Heer

Padbrugge dit wel klaar aan zyn vervan-

ger , den Heer Lobs , voorgehouden

heeftj dog egter laat deze vorit niet na,

zich dat meer en meer aan te matigen,

behalven dat ook deze en gene land-

voogden in der tyd aan de Koningen van

Tidore nu en dan in dit ftuk zo veel

hebben toegegeven (waarfchynelyk dat

zy wel willen, waarom, en waar voor

>

want zulke groote klompen van ichoonen

graeuwen Amber krygt men zelden voor

niet) dat zy nu al volkomen daar van in

't bezit geraakt, en volilagen meeftcr

zyn> van al het welke men nogtans de

Princes Gamma-Lamma de voornaamlte

mede-werkfter oordeelt, alzo door haar

toedoen die ganfche {treek van Maba,
Patani , en Weda , aan de kroon van

Tidore gekomen is
,
gelyk wy bevorens

reeds gezegt hebben.

Ik heb een Kaartje van dit land, dog

keure beftj het hier niet by te voegen >

om andere geen bericht 'er af te geven.

Ook vertoont zig daar een groot getal

van klcene eilanden, van de welke 'er

wel twintig met hunne naamen j en wel

veertien of vyftien zonder de naamen uit-

gedrukt ftaan , en die ook verfcheide

maaien door ons volk, dog met het uiter-

fte gevaar, en veel tegenfpoed, bezogt

zyn.

My heugt dat ik in 't jaar 1707. een

Stierman gefproken heb, die in 't jaar

1706. wel zeven of acht maanden na

deze kuiten uitgeweefl was , wel voor-

namelyk om nooten- en nagel-boomen

,

welke eerfte 'er zeer fchoon , uitnemend

groot , en overvloedig vallen , uit te

rojenj maar hy quam dood-krank, en

veel anderen blind, van daar, verklaren-

de dat zy daar in doods-gevaar, zo we-
gens de menigvuldige Riffen , als wegens
de fware en gedurige ftormen, geweeil

waren
,

gelyk ook zommige van zyne

makkers het leven daar gelaten hadden.

Ook hadden zy ten dien tyde nog ver-

fcheide onbekende landen daar ontdekt,

waar van wy veele zaken , ons be-

kent , om goede redenen voorbygaan.

Hy had daar niet dan zeer woefte vol-

keren gevonden, en ook eenige der zelve

op Batavia gebragt , daar zy op 't eiland

Edam geplaatft zyn.

Deze Stierman, in 't laatft.van des

Heeren Cojets regeering in Amboina ge-

komen , verhaalde my , dat die Heer
hem, tegen al zyn zeggen aan, zocht te

overreden , dat hier ook goud viel , hoe-
wel hy my verklaarde niets , dat 'er na
geleek, daar gevonden te hebben; wes-
halven die Heer door anderen in deze zal

misleid zyn.

I. Deel.

De Koning van Tidore plagt ook Heer De Oels-

van alle de Oelifiwa's, 't zy Heidenen, fiwa'sin

't zy Mooren in Amboina, te zyn. Zy An^°ina

flonden, niet als Haven, maar als vrien-
j,cm

den , onder hem ; waarom elk dorp ook ftaande.

maar twee of drie ftroo-zakken aan hem
tot een erkentenis gewoon was te geven

,

gelyk daar weer alle de Oelilima's dit

ook aan den Koning van Ternate deden.

Deze vorlt is ook Heer van Noord-
Keffing op Ceram, welk recht hy veel

jaaren herwaards zelf tot Rarakit , en
verder, öeffent. Altoos 't is zeker dat

de Tidöreefche Koning, Kaytsjili Goron-

taZo, in 't jaar 1635. ( uit kragt van dit

zyn recht) op Oólt-Keffing quam, en

eenig volk van daar haalde, om dat mede
na Ternate te nemen, alwaar hy met de
dochter van Koning Hhamza itond te

trouwen. Zedert dien tyd hebben zy En hoe
dit recht al meermalen geoeffent, hoe- verre,

wel de E. Maatfchappy dit geenzins goed
gekeurt heeft, gelyk dat klaar uit het

verbond van die van Rarakit , in 't jaar

1670. met ons aangegaan, en onder de
zaaken van dit dorp, in de befchryving

van Amboina
,
gezien kan werden , daar

blykt , hoe zy vergiffenis : wegens de
Homagie , kort te voren aan Koning
Saifoddien gedaan

,
(tegen onzevorige ver-

bonden aan) verzoeken.

Koning Saifoddien maakte ook wel Zyn ver-

recht op de Ceramfe Alfoereezen , of dere vde-

wilde Berg-boeren ; dog den zeven en ^(kii.
twintigfte December, in 't jaar 1673,
fchreven haar Edelheden aan die van
Amboina, dat, zo de Alfoereezen, als

de Strand-volkeren
, geen van beide de

zyne, maar hare ónderdaahen, waren,
waarom hy ook naderhand aan den Ko-
ning van Meffowal belaft heeft, dat hy
zich aan de Ooit-Cerammers niet vergry-

pen moeft , zynde het te wenfehen, dat

hy dien lalt ook aan zyn volkeren van
Weda, en anderen gaf. Het zy dan
hier mede zo 't wil , het is zeker, dat

de Koningen van Tidore hedensdaags

zich als Heeren van alle die dorpen van

Ceram, van Keffing af, benoorden en
bezuiden, tot Waroe, en Hatoemeten
toe, aanltellen.

Waarfchynelyk hebben zy van dit

recht al, zedert de veroveringen, door
Kaytsjili Salama, in 'tjaar 15*70, opBoero
en Ceram gebruik gemaakt , zonder dat ik

weet, wanneer het zyn begin genomen
heeft , of waar het uit gefprotenis ; dog zyn
macht hier over is in 't jaar 1700. eerft

recht begonnen , toen hem dit alleen

onder het opper-gezag der E. Maatfchap-

fchappy toegedaan is.

Hy plagt ook voor te geven op eenige

Zuid-Oolter eilanden, onder Banda ftaan-

de, zulk een recht te hebben ; dogvol-
O gens
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gen van

Tidore.

gens 't fchryven harer Edellieden van den

negen en twintigfte December in 't jaar

1699, aan die van Banda, had zig die

Koning nu met alle de eilanden, van

groot Ceram af tot Goram toe , of wel

met die 'er tuflchen beiden lagen, laten

vergenoegen , zo dat alle de andere eilan-

den tot Tenimbar Ooftwaart, en verder

alle de Weftelyke, aan de E. Maatfchap-

py zouden blyven.

Wat nu de zaaken van Tidore, zelf

ook van de oudfte tyden af, betreft, die

zullen ons vervolgens, met hare nette

jaaren, in 't verhaal der aloude zaaken

van Ternate, hier na in 't breede voor-

komen. Ook zullen wy daar ontdekken,

, wat 'er tuflchen de Tidoreefcn, zo ge-

durende de komft der Portugeezen , en

Kaftiliaanen, als gedurende de komft on-

zer zee-voogden en in den tyd van onze

landvoogden in Ternate, in de ganfche

Moluccos voorgevallen is.

Nu ontbreekt ons niets, dan nog een

woord van die Koningen van Tidore,

die wy gekent hebben, te fpreeken.

Naamen Een nette fyft van deze Koningen, ge-

van eeni- lyk wy naderhand van die van Ternate
geKonin- vertoonen, hier op te geven, is ons, al-

zo wy 'er noit zo een gezien hebben, on-

mogelyk.

De oudfte, die my van deze Koningen

voorkomt, is Sulthan Noereddien (dat is

't Licht des Godsdienfts) in 't jaar 1343
geweeft, van wiens bedryven wy onder

dat jaar onder de zaaken van Ternate

fpreeken.

Na dezen komt my Haffan-Sjah (dat

is, de goede Koning) in 't jaar 1371
voor, die met een dochter van Gapt Ba-
goena den eerften, Koning van Ternate,

gelyk zyn broeder , Kaytfjili Rampala
,

met dePrinces, hare zufter, trouwde.

De naafte aan hem ontmoet ons Sulthan

jftmantfoer'm 't jaar ifn, wiens dochter

wy zien zullen , dat met den Ternataan-

fchen Koning, BajangUllah, getrouwt,
gelyk de andere aan den onder-koning

van Ternate , Kaytfjili Tarruwefe , ver-

looft was } dog welk huwelyk geenen

voortgang had.

Deze Koning Almantfoer was het, die

alleerft den Spanjaarden, niet lang na dat

Bajang Ullah de Portugeezen in Ternate
ontfangen had, een verbly f- plaats op Ti-
dore gaf} en men wil , dat de Portugee-
fche landvoogd, Garfias, hem door ver-

gif in 't jaar if27uitde wereld gehol-
pen heeft.

Wat hafpelingen, gefchillen, en oor-

logen 'er tufTchen alle deze , en hunne
nazaaten , ook in latere tyden met de
Hollanders, en hun geweeft zyn, zullen

wy hier na mede op zyn plaats zien.

In 't jaar 162.6 of 1627 leze ik vaneenen

Koning, die toen ftierf, maar wiens naam
ik niet uitgedrukt vinde, wetende alleen

dat hy door ecnen Kaytfjili Gnarilatna

vervangen is.

In 't jaar 1633 is Kaitfjili Gorontolo,

Koning van Tidore geweeft , en in 't jaar

1638 was Kaitfjili Ngano^ verdreven Ko-
ning van Tidore met Koning Hbamza
op Hila.

In 't jaar 16^3 was Saidi, of Sjahid

(dat is, een Martelaar, of bloed-getuige)

hier Koning , van welken hier na ook
zal gefproken worden.

In plaats van dezen Koning is in 't jaar k<

1 6f7 Sulthan Saifoddien gevolgt. Sa i

Hy wierd gekoren tegen de oude Mo- di

lukfe Coftumen , en ryx-wetten , alleen
et

door toedoen der E. Maatfchappy , want gii

anders moeft zyn ouder broeder, Goranja^

gekoren geweeft zyn. Egter heeft hy

(
gelyk uit een brief van den Heer Cos

van den ziften July in 't jaar 16ƒ7 te zien

is) moeten beloven , dat na zyn dood
niet zyn zoon , de Prins Ceram j maar de

voornoemde zyn ouder broeder ( volgens

het oude volg-recht) in zyn plaats komen
zou j dat egter niet gefchied is ; gelyk de
Prins Goranja^ en de Grooten toen al

vreefden, hoe dier hy dit ook beloofde,

en fchoon hy , by 't aanftellen van een
Koning van Ternate in 't jaar i6jf (zo
voorbarig zyn vonnis ontrent zyn eigen

zoon wyzende) gezegthadj dat zekere

Bareflï , en niet Kaitjili Sibori , volgens

de ryx-wetten ; volgen moeft.

Dit was een vorft van veel verftand } Bei

maar ook wys in zyn eigen oogen , en y
m

hier door zeer kregelig , licht-geraakt , ^
en zeer eigen-zinnig, zo tegen de Ko-
ningen van Ternate , als tegen de E.

Maatfchappy , als hy maar gelegenheid

vond, om het te konnen toonen.

Hy word voor den verftandigften , en

geleerdften in de ganfche Moluccos ge-

houden , dat hem ook zo trots , en op-

geblazen maakte, dat hy al zyn woorden
als Godfpraaken hield, en die van alle

andere , daar hy wat over te zeggen had

,

ook zo dede erkennen. Zyn ftyl van fpre-

ken en fchryven was zeer duifter , vol

bewimpelingen, gelykeniffen , zinne-

beelden, en raadfelen, zo dat men me-
nigmaal , om met zyn Hoogheid te regt

te geraken, eerft weder even duifter te-

gen hem fpreken moeft , 't geen hem dan

noodzaakte zich klaarder te uitten.

Hy was trots, en de Spaanfche groots-

heid , en trant van leven , hem zeer ei-

gen, waar van hy ten eerften blyk gaf,

belaftende, kort na zyn komft tot dekroon

,

zyn gezant 1668 uit Ternate, derwaards

hy wilde, en in 't byzonder naar Am-
boina, te vertrekken, tegen welke in-

breuk haar Edellieden by fchryven van 't

jaar
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jaar rtfóS den 11. January ordre zo om-

trent zyn vertrek , als omtrent zyne te

rug-reize
,

geftelt hebben , uitdrukke-

lyk gebiedende , dat dit voortaan niet weer

geichieden moeit. Hy hield zeer veel

van den uiterlyken glimp en eere, die men
hem aandeed , 't geen met voorzigtig-

heid geichieden moefl, aangezien, als

• men hem deze of gene byzondere eere

tweemaal bewezen had , hy dit de derde-

maal, als of 't een regt was, wel zeer

Hout eifchte, hoewel hem dit altyd niet

ingewilligt wierd. Aan de andere zyde,

washy, als het zyn belang vorderde, of

wanneer hy dezen of genen Gezagheb-

ber, landvoogd, of zelf een minderen,

maar wel zetten mogt
,

ganfeh niet ka-

rig om den zelven ten hemel toe te pry-

zen, en zakken vol walgelyke loftuite-

ryen te geven.

Zyne onverdragelyke grootsheid ging

zoverre, dat hy onze gemagtigden, nu

en dan door de Heeren Landvoogden aan

hem om deze of gene zaaken gezonden,

wel acht dagen op Tidore kon laten wag-
ten, zonder hen gehoor te geven, het

gene hy dan met belacchelyke nitvlugten

zogt te verfchoonen , fchoon zy hem
openbaar met Chinezen, en andere, za-

gen dobbelen, fpeelcn of drinken, dat

egter naderhand door den Heer Roofelaar

afgebragt is , zo dat zy nu ten uiterllen

maar eene dag (ten ware de Vrydag, die

hun dag van Godicnft is , er tuifchen

beide quam , op welke zy niemant hooren

)

behoeven te wagten.

Geiyk hy nu een Spanjaard in zyn hart

was , zo heeft hy ook blyken van zyne

zonderlinge neiging tot deze Natie j meer
als tot de £. Maatichappye (die hy egter

zyn kroon alleen te danken .,
had ) gege-

ven, wanneer hy zyn zoon, den Prins

Doeko , na Manilha , in den zelven tyd

als de Spaanfche-gezinde Koning van

Mangenitoe, Carlo Piantai, ook zynen

zoon derwaart afvaardigde ,
gezonden,

en niet weder van daar gevordert heeft,

waar mede hy , en ook de Spanjaards,

zekerlyk niet anders beoogt hebben , dan

by deze of gene gunflige gelegenheid de

E. Maatichappye daar mede eenen quaden

trek te fpeelen. Een nader bewys van

dezen zyn Spaanfch-gezinden aart {leekt

{lerk door in dat bitter dreigement dat

hy 1676 aan den Heer CommiiTaris Hurt
door den Tolk Henrik zo driftig doen
liet, dat, zo zyn Ed: tegen zyn wil en
dank maar voet aan land zette, hy aan-

ilonds , of in 't gebergte , of na de Span-
jaards zou vlugten.

Hy was byzonder, gelyk mede zyn
zoon , de Prins Ceram tot tuiflehen en
fpeelen genegen, waar van hy verfcheide

preuven aan den Ambonfchcn kapitein

der Chinezen , Limihiangko, gegeven heeft^

die hem menige fchoone veder uit zynen
Haart heeft geplukt, waarvan die fchoo-
ne flukken van Gryzen Amber, in be-

taling van zyn fchuld aan den zelven ge-
geven, en naderhand nog zulk een fchen-

dige twiil-appel geworden , geen flegte

bewyzen geweefi zyn , alzo zy eenige

duizenden ryxdaalders bedroegen , ook
was hy vry llerk tot den drank genegen j

het welk egter hem niet belette veel

beter order op zyne zaken in 't gemeen,
en in 't byzonder op die van 't gerigte,

dan de Koning van Ternate, te {lellen.

Hy plagt met zeer veel ontzag , en def-

tigheid te gebieden, beloonende de goe-
den en ilraffende de quaden, waar door
hy ontzien, en ook gelieft wierd van de

zynen.

Dien hy eens haatte $ haatte hy doode-
lyk en onverzettelykj maar dien hy we-
der beminde, beminde hy zeer ilerk,

't geen te zien was aan een oud verlieten

hoedje, zyn Hoogheid door den Heer
Abraham Verfpreet eens vereert , waar
voor hy nog die zelve agting behielt, die

hy voor dien Heer in zyn leven, en rc-

geering, gehad hadde.

Den Heer Franks mogt hy zien nog
lugten

, ja wilde met zyn Agtbaarheid
niet eens {preken, om dat zyn Ed. naar

Batavia gefchreven had , dat hy met de
Lazery ( een droevige quaal , die hem tot

zyn dood aankleefde) bezogt was. Even
zo heeft hy ook den landvoogd , en Com-
miflaris der Oollerfche Provintien Antonï

Hurt , mede niet willen te fpraake ilaan,

om dat die Heer, wegens eenige zaaken,

in Amboina voorgevallen, ook al zeer

qualyk by hem te boek Mond.

De gezaghebber de Gein {lond we-
der zo veel te beter by bem ; maar de

Heer Padbrugge , die zyn Hoogheid in

alles zeer hertig , en onbévreeft tegen-

ging , Hond nog wel allerflegrt by hem

$

waar aan zig die Heer zeer weinig kreun-
de, als hy maar aan den lail en bevelen

van zyne Heeren en Meeilers voldeed. En
't ware te wenfehen geweefi , dat alle

zyne navolgers, daar, en elders, de zaa-

ken met zo veel hertelykheid, ernft, en
opregtheid, voor hunne meellers behan-
delt, en zig door vuile gefchenken niet

tot groot nadeel der zelven de oogen had-

den laten verblinden 5 vermits het niet te

denken is , dat men gefchenken (en dat

nog tegen den eed ) voor niet aan-

neemt; behalven dat het beilieren van

zulk een zaak voor al aan zulk een land-

voogd {laat , als tegen den welken de

leden van zynen raad zig zeer zelden

( 't geen dan nog al meefl tot hun eigen

verderf is) zullen aankanten.

In de Ternataanfche beroerte meende
O 2. hy

Zynzeld?
zame
aart.

Lof van
den Heef
Padbrug-
ge over
het dwars
boomen
van dezen
vorft.
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hy zig ookby verfcheiden flingerflagen,

dan eens van 't eiland Motir , dan eens

van Makjan, met daar tuinen aan te doen

leggen, meefter te maken > maar de Heer

Padbrugge iheed hem alle deze paffen af,

zonder eenige Ceremonie daar over te

maken , en gaf hem op zyn vrage en

voorftel, of hy, by vervolg van de we-

derfpannigheid des Konings Jmfterdam^

zyn volk wel op Ternate zou mogen

plaatzen, dit hartelyk antwoord, dat, als

dit gebeurde, niet zyn Hoogheid, maar

alleen de E. Maatfchappy, dan Heer en

Meefter van Ternate zyn zoude ; toonen-

de dus aan den loozen vos, dat hy zeer

"wel begreep , waarom hy zyn volk op

Ternate zetten wilde , te weten , om zyn

oud ongegrond recht een nieuwen fchyn

te geven , en dus dit ryk ook aan zyn

kroon te hechten , dat nu geheel mis

was, en den eerzuchtigen vorft geweldig

fpeet.

In de jaaren ïö8z en 1683 gelaften

haar Edelheden aan die van Amboina,
Commiflie langs Cerams ftranden op de

Papoa 's te verkenen. De ongemakken,
door 't rooven van zyne Papoa 's den Am-
boineezen aangedaan , waren onnoeme-
lyk ; en vermits hy na geen vermaningen,

nog waarfchomvingen, luifterdc, zo ga-

ven hunne Edelheden den 2den December
in 't jaar 16(54 *au% dat ^e Amboineezen
hen, als zy ze ontmoetten, maar in de

pan hakken zouden, in 't jaar 1666 den
i^ften November nog nader bevelende,

hunne vergader-plaats op Ceram t'eene-

maal uit te rojen.

Na 't aangaan van zyn verbond met
ons, of met den Heer Speelman op Ma-
caffar (waar by hy van zynen eifch op
Ooft-Ceram afftond ) beterde dit egter

wat, volgens 't welke hy in 't jaar 1668
(zo uit fchryven van den 1 1 den January

blykt) in Amboina zeftien, en in Terna-

te zes geroofde Amboineezen wedergege-

ven had , hoewel de Koning van Meffb-

wal (op welken men nader paffen zou)

nu en dan nog al in ons gebied in Am-
boina verfcheen.

Deze Papoa 's quamen in 't jaar 1 670
(volgens fchryven haarer Edelheden van
den 2pften December aan die van Amboi-
na) met zeventig of tachtig Coracoras

weder tuffchen Cerams 's Ooft-einde, en
verdere Amboina te voorfchyn, 't geen zy ze-

n in <T van kerlyk niet buiten zyne kennis , en alleen

den im- tot vertooning van zyne opgeblazene ge-
borft vandagtcn^ en vermogen, deden.

Koning.
*n

'

l
J
aar l67° eSter (

zo ^J fchryven

harer Edelheden van den ^den January

in 't jaar 1671 aan die van Ternate blykt)

verbood hy die van Meffowal , onze
bondgenooten te moejen-, dog die van

"VVeda, en andere Papoa 's , gingen met

rooven nog al den ouden gang, zonder
zig daar eens aan te kreunen.

In 't jaar 1673 den 1 1 den January bleek
by fchryvens naar Ternate, hoe aange-
naam het haar Edelheden was, dat men
hem bewogen had , de Papoa 's in te

toornen, hoewel hy zich, tegen zyn zin,

daar toe verbonden had.

Hoe wrevelig hy van tyd tot tyd te-

gen de Koningen van Ternate geweeft is,

zien wy voornamelyk in de levens van de
Koningen Mandarfjah , en Jmfterdam,
die hy menigmaal, en vry gevoelig, ge-
zart , en gehoont heeft ; gedurig niet

anders dan twift zoekende te brouwen,
om, was het mogelyk, ganfeh Ternate
aan zyn ftaat-zucht op te offeren > 't geen
hy, by 't heirnelyk voeden van den op-
ftand in dat ryk (fchoon men hem dat

nok heeft konnen bewyzen ) alleen be-
oogt heeft : op dat hy dan , ten ergften

genomen, ten minften de eerfte Molukze
Koning zyn mogt, 't geen hem ( zo hy
meende) niet ontgaan kon

}
al welke

maat-regelsjuift, volgens zyn verftandig
beftek, zo niet uitgevallen zyn.
Een zaak , die met deze trotze , en

kregelige Koningen altyd voor de E. Maat-
fchappy, voor al dan,vaneengewenfchten
uitflag zyn zal , als men hen, zonder zich
door giften te laten omkoopen, door een
behoorlyk , en ordentelyk ontzag onder
den teugel, en in bedwang houdj dien
zy anders, zo ras men hen wat veel vleid,

'van den nek affchudden
,

gelyk zy zich

ook niet fchaamen 'er aanftonds zeer

ftout op te worden j dat zy niet zullen

durven denken, zo ras zy maar zien, dat

zy eenen landvoogd voor hebben , die

den teugel van 't beftier ordentelyk in

even-wicht houd, en door geen gaven te

winnen is.

Haar Hoog -Edelheden plagten aan

de landvoogden hier altyd te beveelen,

deze twee Koningen, zoveel als 't mo-
gelyk is , in goed verftand te houden j

dog als het te hoog gaan. mogt, gaven

zy in Mey in 't jaar 1678 laft hen dan

tot ruft te dwingen. Het is egter zeker,

dat al te goed een verftand tuffchen deze

vorften de E. Maatfchappy ganfeh niet

dient j en dat derhalven ook een al te

naeuwe verwantfehap door onderlinge

huwelyken (waar van ons echter voor-

beelden zullen voorkomen) altyd behoort

geweert te worden.
In 't jaar 1697 vorderde Koning Sai-

foddien van de E. Maatfchappy twee Ti-

doreezen , door kapitein Du Moulin ver-

kogt, wederom, die, by fchryven van

den ziften February ook belaft worden

opgezogt te worden, en ze na Tidore

te zenden , om dien vorft genoegen te

geven.5
Het
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Het is echter een zeer opmerkelyke

zaak, dat, hoe bitter ook deze Konin-

gen tegen malkanderen in veel gevallen

geweeit zyn , zy nogtans in zaaken, hun-

nen Godsdienft , of ook wel hunnen

itaat , en hunne byzondere aanflagen te-

gen de E. Maatfchappy , betreffende;

malkanderen tot der dood toe getrouw

zyn, tot zo verre, dat 'er door de onzen,

hoedanige middelen zy daar toe in 't

werk Helden, by na noit iets van ontdekt,

of zeer weinig uitgelekt is.

Zo ras de Koning aangeftelt was,
maakte men al gedagten , om zyn Hoog-
heid met de E. Maatfchappy een vaft

Verbond te doen aangaan wegens ver-

fcheide zaaken , waar aan haar byzonder

veel gelegen lag , voor al in opzicht van
de fpeceryen waar ontrent zy wat gerufter

dienden geftelt te zyn j dog dit is eerfr.

tien jaaren daar na gefchied , wanneer hy
dit navolgende verdrag met haar gemaakt,

en daar by een weg gebaant heeft, om
Zynen kregeligen aart Y^at beter, dan wel
bevorens, te konnen temmen.
Het is van dezen aanmerkelyken inhoud

:

Artikelen ende voorwaarde, waar
op de Grootmagtïge Saifoddien , Ko-
ning van Tidore, en zyne Groo-
ten, voor haar Subt. en nakomelin-

gen ter eenre , en de Heer Cornelis

Speelman Super-Intendent , enz.

in den naam van de Heer Gouver-
neur Generaal, JohanMaatzuiker,
en de Heeren Raaden van India,

reprefenterende de Hoog/Ie Magt en

Autoriteit van de Generale Neder-
landfe Ooft-Indifche Compagnie,
in deze landen , ter anderer zyde

,

voor eeuwig en altoos zyn overeenge-

komen.

.

r

erb id

'an I -

ringu-
r

odd.i
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Maat,
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gaan.

G E'lyk in den jare~i6fj tujfchen Wel-
gemelden Heer Koning en zyne Groo-

ten , en den Heer Gouverneur , Simon
Cos onderling by monde gecontrafteert en-

de verfproken is, zo zullen alk Nagel- en

Nooten-boomen, toen uitgeroit en verdorven

geworden, in alle landen ende onder de Ti-
doreefche gehoorzaamheid fiaande , V zy

ook waar die mogen gelegen wezen T geene

uïtgezondert , niet alleen uitgeroit ende ver-

dorven blyven, maar ook ten eeuwigen dage

{ten ware de Compagnie V zelve. begeerde~)

geen nieuwe aanplanting mogen gefchieden

direftelyk , of indireftelyk, maar zal nog

altoos ten over/laan van zulke Nederland-
fche Gecommitteerden als de Heer Pre-
fident daar toe zal believen te Jiellen , nog

doorgaans door alle landen , daar hy 't noo-

digoordeelenzal
,
gevifïteert worden

,
om alle

oude-boomen, die nog in wezen gebleven

,

ende nieuwe die uitgebot ende opgegroeit mo-
gen wezen , felkens weg te nemen, en te

bederven.

En op dat dit gefchiede met de minjle

moeite en bekommering , zo worden alle de
inwoonderen der Tidoreezen in hunne Ter*
ritorien verbonden aanwyzïng te doen van
alle zulke Nooten- of Nagel-boomen, als

nog ergens in de landen mogten zyn ftaande

gebleven , ende die zy lieden , na gedane aan-
wyzing , dan ook zelfs moeten ruineren , en

ontvellen , op pcene , van indien namaals be^

vonden wierde hier omtrent ingebrekengebleven

te wezen, de fchuidige daar over rigoureus,

en ten exempel van anderen, gejlraft zal

worden.

Hier tegen blyft de Generale Compagnie
verbonden

,
gelyk zy dan verbonden isgewor*-

den, zo lang in dit gecontracteerde geen

infractie of Contraventie worde gedaan,
jaarlyx aan den Koning , en de Grooten ,

voor hun , ende de gemeente van de Tido-
refche landen , aan deze omvelling der

Nooten- en Nagcl-boomen geinterefleert,

ter behoorlyker tydt prompt- uit te keeren,

ende te betalen een fomma van drie duizend
flegte Realen , van agtenveertig ftuivers,

of twee duizend vier honderd Ryxdaal-
ders , a zeftig Huivers ider.

Zynde wyders verfproken, overeengeko"

men , en geaccordeert , dat Hoog-gemelde

Koning, en zyne Lands-grooten, nu, nog

ten eeuwigen dage , niet en zullen vermogen

,

onder wat fchyn of Titel het zou mogen
wezen, in eenige van zyne landen

,
geene

uitgezonden , in te laten ofte te admitteren

zonder voorweten , expreffe licentie , en

toeflaan van de Compagnie , eenige Euro-
pianen , of Inlandfche Natiën , welke , of
hoedanig die ook wezen, ofgenoemt mogten

worden, V zy Franfche , Spanjaarden,

Portugezen, Engelzen, Sweden, Dee-
nen , Italiaanen , Hoogduitfchen , ofandere

,

mitsgaders, MacafFaren
, Javaanen, Ban-

tammere, Atfjienders, Solorezen, o/Ti-

morezen , Mooren, Bimanezen , geene

uitgezonderd.

Van aïïe welke opgenoemde ofte andere

Natiën hy Heer Koning , nog zyne Ryx-
grooten , in gene van hunne landen ook

niet en zullen vermogen te admitteren eenige

gezanten, bezending, ofte brieven, V zy

dan ook onder wat titel , naam , offchyn V
wezen mag ; maar gehouden zyn hen af,

en na herwaarts aan den Gouverneur,

of Prefïdent , te wyzen , om aldaar ge-

hoort hun aanbrenging geexamineert , en,

zo het noodig is, onderlinggecomvaumceert

te worden.

O 5 Indien
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Indien de E. Compagnie met eenige van

de voorfz: Natiën in vyandfchap geraakte,

tegen zodanigen zal hy Heer Koning , en

de Gvooten zig ook vyand moeten verkla-

ren , ende gehouden zyn tot afbreuk van

zodanigen , als het hier omen omtrent te doen

is , alle huife en byftand toe te brengen,

zonder dat hy zal vermogen met de zulken

afzonderlyk van vrede te handelen , veel

min met de zelven eenige Alliantie te flui-

ten, waar tegen zig de E. Compagnie ook

verbint en belooft met al zulke vyanden tot

geen verbond van vrede te zullen komen,

ten zy wel gedagte Koning met alle zyne

landen , en onderdanen , daar in begrepen

worden.

Indien''t geviel, dat van de eene of de 'an-

dere zyde tot den gemelden Heer Koning,

en zyn Landzaten , eenige Gezanten af-

quamen van Vorften , waar mede de Com-
pagnie in vyandfchap ware, zo zal hy ge-

houden zyn , en beloofd mits dezen de zelve

niet te verbergen , of hun vlugten te facili-

teren, veel min conniverenj wyders ver-

klaren opgenoemde Heer Koning , en zyne

Grooten, zich zelven hunne Landen, en

onderdanen te flellen en voor te dragen in

handen en onder de befcherming van de

Compagnie , de zelve mits dezen erkennen-

de voor hunnen Schuts- ?»Befcherm-hecr,

ja zodanig , dat of het t'eenigèr tyd quam te

gebeuren , dat eenige Europiaanfche , of

Indiaanfche Natiën, met of tegen hun dank,

begeerden, ofpoogden pofleffie , of bezitting

in eenige hunner Landen te nemen, ^Com-
pagnie, zonder de allerminfle contradictie

van iemand dat zelve zal vermogen te hin-

deren, verbieden, en voorkomen , even zo

als in hare vrye eigen Landen
, geen ander

toebehoorende , en in welken gevallen wy by

dezen verklaren de zelve in zulken eigendom

de Compagnie toe te behooren, gelyk wy
ook met al ons vermogen en magt die nevens

de Compagnie zodanig beloven te bewa-

ren.

Ende op dat in deze goede overeenkoming,

en in dit eeuwigdurend verbond , tuffchen

den Koning , en de Generale Compagnie

opgeregt , ten eenigen tyde by verflerf of an-

derfins geenfcheuring, breuk, of verweide-

ring mogt opkomen , zo is verfprooken en ge-

accordeert , dat by verflerf van Hoog-

gemelden Koning {dien God de Heere een

langdurig leven gunne ) de Ryx- Grooten

geen Succefleurs tot de kroone zullen ver-

mogen vaft te flellen , zonder toeflemming

en medeadvys van de Compagnie, dat is te

ver[laan van den genen , die wegens de

Compagnie als dan hier zal Prefidercn,

alzo de Compagnie door dit Contract word

ingelaten tot een Lid , en mede genoot in de

Tidorefche Ryx-Regering.

Zo het de Compagnie goeddunkt, zal zy
tot hare meerder verzekering van dit Con-
tract , en zonder eenig tegenfpreken mogen

vorderen zodanige perfoonen van aanzien om
tot Oflagiers aan 't kafteel , zo lang als 't

nodig geagt word , te Refideren , als dan

de zaak komt te vereiffchen , behoudens dat

de zodanigen door of van wegen de Compa-
gnie in hun gelove niet geturbecrt ; maar
allenthalven wel en behoorlyk getraótcert

zullen worden.

Het zal de Compagnie vryjlaan, aller"

wegen daar zy 't zal komen goed te vinden,

in de Territorien van het Tidorees gebied

te exftrueren zulke vaftigheden , als in ty-

den en wylen vereifcht mogten worden , en

ook de zelve weder in te trekken, na gelegen"

heid van tyd, 'en zaken.

Of 't gebeurde , dat eenige Europiaanze of
Inlandfe Compagnies dienaaren, vry-bor-

gers, Mardykers, flaven, of andere onder-

danen van d'R. Compagnie , om eenige

begane misdaad , of andere duivelze boos-

heid, zig van onder de Compagnie onttrekken

,

en op devlugt begeven mogten, zulke, indien

zy komen onder de Tidoreefche Jurifdiótie,

zullen terftondgevat , en hier aan 't Kafteel
in verzekering gebragt worden ; dog zo eeni-

ge Tidoreezen , contrarie deeden , en zo
eenen quamen te verbergen , of te verzwy-
gen , zullen zy daar over flrafbaar zynt
en niet verfchoont mogen worden.

Ook en zullen geen Hollanders, of andere
Dienaren der E. Compagnie tot de Tido-
rezen overkomende , om het Chriflen-
geloof af te gaan, en de "W"et van Maho-
met aan te nemen, geenzins mogen aange-

nomen, verzwegen
,
geherbergt , of verfcho-

len , maar aanflonds overgeleverd moeten

worden op poene van zware flraffen , zo
eenige der Tidorezen onderdanen contrarie

dezen quamen te doen , en zo weder van
Compagnies zyde.

Indien eenige dienaaren , of onderdanen van
de Compagnie , door die van Tidore quamen
beledigt, verkort, of anderzins mishandelt

te worden, zo zullen de Cotfipagnies Offi-

cieren de zelve vermogen in de yfers te flui-

ten, om aan den Koning van Tidore daar

van kennis te geven , wanneer door zyn
Hoogheid Gecommitteerden geftelt zul-

len worden , om de zaaken te examineren,
en daar over de welverdiende flraffen in 't

werk te flellen. Indien weder eenige Ti-

dorezen van 's Compagnies dienaaren , of
onderdanen benadeelt , of mishandelt quamen

te worden,, die zullen ook mogen ge-

apprehendeert , maar voorts ten eer/ten

aan de Heer Prefident moeten overgelevert

worden, wanneer zy dan mede hun wel-

verdiend*
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•vermende firaf na bevinding van de zaak

niet zullen ontgaan.

Om goede confideratien is mede verfaan,

ende befproken, dat de Papoefc eilanden

,

voor zo verre die onder de gehoorzaamheid

van den Koning van Tidore reforteren,

alleen door zyne onderdaanen zullen bevaren

worden , behoudens dat hy HeerK.om.ng ook

belooft, en aanneemt ,
indien de Compagnie

Veertiger tyd van ginder een party flaven, of

ietwes anders
,
quam te begeeren , hy die

door de zynen voor de Compagnie zal moe-

ten laten handelen , zonder daar aan eenig

voordeel te doen, gelyk het ook de Compa-
gnie zal vry ftaan, haren dienji of de ge-

meene zaaken zulx vereifchende , derwaarts

met hare fchepen bezending te doen , dog niet

zonder kennis en kondfchap van den Ko-
ning.

De vaart op Mangindanao ', en andere

eilanden , dat uit gelegen , zal zoodanig als

totnogtoe, en zonder den eenen of den an-

deren van onze Geallieerden te prejudice-

ren, mogen onderhouden worden, zo lang

de Compagnie daar in voor zich en den

gemeenen welfand niet nadeeligs oordeelt te

refideren, en waarom het ook de Compa-
gnie zal vry faan, indien V haar noodig

dunkt, en zodanig ten goede verfaan word

te behooren, de zelve te verbieden , ende te

doen nalaten.

Maar na Amboina, Banda, en alle an-

dere Territorien onder de gehoorzaamheid

van de Compagnie, ook na Boeton, Ma-
caflar,Timor, enz. Bima , de Javaanfche

Kuft, Bantam, enz. en zullen de Tido-

rezen geene bezending doen , of derwaarts

henen met hunne vaartuigen varen mogen , ten

zy met exprefle licentie van de Compa-
gnie.

Aangezien de Papoewen , door hun Con-
tinueel rooven, verfcheide oneenigheden nu

en dan hebben komen te veroorzaken , zo

beeft ook de Koning belooft en aangenomen

,

voor zo veel die onder zyn gehoorzaamheid

forteren , daar in zodanige order te feilen ,

dat het na dezen niet meer en kome te ge-

fchieden , zynde ten dien einde voor eerjl

verfaan , dat zy nergens zullen vermogen te

varen in en om de landen, met de Compagnie
en Molukze Bondgenoten in vrundfchap

zynde, ook niet , indien eenige daar van
weder in vriendfchap afvielen , ten zy zy
alvorens hier aan 't Kafteel van den Gou-
verneur of Prefident, een Afte van Li-,

centie komen vorderen
,
gehouden blyvende

,

wanneer zy van de Reize retourneren,

die alhier weder te reftitueren , en zullen

alle de genen , welke dezen contrari doen

,

onvermydelyk met de dood moeten geftraft

III

worden , behalven nog de reftitutie der goe-
deren, die men bevinden zal door hen ge-

rooft te zyn.

Aldus gecontraéTreert , overeengekomen,

en verdragen , mitsgaders op de Mahome-
taanfche wyze befworen in 7 Kaileel Oran-
gie, op IVJaleyo, den ipften Maart in 't

jaar 1667 by voorfz: Heer Koning
, ge-

affiftecrt met Bauonailïe , Ryx-Hhoekom,
Kimelaha Daauw van Sao Siva , Kabul
Kimelaha van Togalika, Soefoelbe, Ki-
melaha van Motir, of Pottebakker , Ali^

Kimelaha van Tommewaak
, Jegoena,

Kimelaha van Tama, Idi, Sengadji Ki-
melaha van Taloa , ook met een reprefen-

terende de prefentie van den Goegoegoe

,

Jau Jau Ali , Toelo , Capitein Laoet

,

Sengadji van Marieko , Sohatia Cafjoe-

ba, Sengadji van Maroeco, Soyatay
Doeco Kimelaha van Tomaidi , voorts

nog alle de andere Grooten om indifpofitie

,

en andere ongelegenheid , niet hebbende ken-

nen herwaarts komen , en van wegen dé

Compagnie door den Superintendent, ten

overflaan en bywezen van den Prefident

,

Maximiliaan de Jong , den opper-koop-
rnan, Dankaart van der Straaten, enden
Capitein, Chriftiaan Poleman

,

Onderjlond

,

gecollationeert, accordeert, in V Kaiteel

Orangie Ultimo Maart 1667. Wits getee-

kent , Abraham Gabbema , Secretaris.

Buiten dit Contract, vind ik , dat de
Heer Commiflaris , Dirk de Haas ook
nog een verbond in 't jaar iópo (zo by
fchryven harer Edellieden van den iyden

February des zélven jaars blykt) met dien

vorfl gemaakt heeft, 't geen waarfchyne-

lyk een vernieuwing van dit oude , met
eenige nieuwe bepalingen

,
geweeft is.

Deze inhalende en ongemakkelyke
voriï. had ook al menigmaal , na 't maken
van dit Contract , cifch op de dorpen
Rarakit , Qiiaus, en Werinama, op Ce-
ram

,
gemaakt ; dog hare Edclheden fchre-

ven den i4<len January in 't jaar 1671 aan

die van Ternate, dat het zeer goed was,
dat hy toen bekende op de~ zelve niet té

zeggen te hebben
,
gelyk zy hun genoe-

gen daar over by nader fchryven van den

1 iden January in 't jaar 1673 betoonden

,

verblyd , dat deze zyne eifchen eens waren
ter nedergelegt , en hy eindelyk eens tot

reden en flilftand gebragt , waarom zy

aan die van Ternate oök ordonneerden

den zelven wel verder met goede redenen,

dog zonder bedreigingen , ernftelyk te-

gen te gaan. Egter klaagde de Heer

Padbruzge by de Inftru&ie , die hy in 't

jaar 1687 de Heer de Haas in Amboina

liet, dat die van Rarakit nog al met hem
heulden,

Hy
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Verdere
zaaken,

met de-

zen voift

voorge-

vallen, en

zyn doot.

Kaytfjili

Ceram,
ofHham-
za Faha-

roddien,

zyn na-

volger.

112-

Hy hield ook niet op met in 'tjaar iópp

in December te klagen over die van Am-
boina en Banda , zeggende dat die borgers

zyn Negotie in de Papoefche eilanden

bedorven , en zyn onderdanen daar ge-

weld aandeden , weshalven haar Edellie-

den de Fifcaals aldaar belaftten, ditnaau-

kcuiig te onderzoeken, en te beletten.

Deze Koning, die men wil, dat een

Spaanfch afzetlel was (gelyk dat in zyn

ganfche levens-wyze ook doorftak ) had

nog twee broeders, den eenen Goranja

(die ouder dan hy,) en cenen anderen

Garcea genaamt , die jonger was , en

ook nu nog Koning is.

Hy heeft zeer lang geregeertj dog in

't midden van zyn regeering omtrent

't jaar 1673 of 1674 is hy door de af-

lchuwelykfte ziekte van Indien, de La-

zery genaamt , aangetaft, om welke men

hem in eenige jaaren niet alleen niet heeft

mogen zien; 'maar hy is ook genoodzaakt

geweeft zyn 17k eenige jaaren voor zyn

dood aan zyn jongften zoon , Kaitfjili

Ceram , over te geven. Hy ftierf om-

trent het midden van 't jaar 1707 injulius

of Auguftusj en indien hy 't beftier tor,

dien tyd toe zelf had konnen waarnemen,

zou hy net een halve eeuw geregeert

hebben.

Zyn oudfte zoon zou zekerlyk gevolgt

zyn , zo hy , by den Ternataanfchen

opftand, met Koning Amfterdam niet ge-

vlucht was, en zich daar door by zyn

Vader, de Grooten , en voor al by de

E. Maatfchappy , Hinkende gemaakt had,

waarom dan ook zyn jonger broeder hem
voorby geflapt , en op den throon zynes

vaders gevolgt is.

De gemeene naam, waar by deze Prins

meeft bekend was , is geweeft Kaitfjili

Ceram (dat den Erf-Prins Ceram betee-

kent) dog na zyne verheffing heeft hy

den naam van Hhamza Faharoddien ( dien

hy gemeenelyk voerde) aangenomen,

hoewel hy in hunne Moorfchefchriften ook

wel Abul Falal el Mantfoeri genoemt wiert.

Hy was, na gilling, twee of drie en

dertig jaaren oud, toen hy aan de kroon

quam, en vertoonde iet ontzaglyks, en

deftigs in zyn wezen en poftuur , dat

alles groots van hem beloofde. Hy had
groote Spnanfche knevels , was wel een

half hoofd langer als een gemeen man,
en omtrent twee honderd en vyftig pon-
den zwaar, hoewel van een zeer goede
gematigtheid , en van zulken buiten-

gemcene kragt en fterkte , dat hy den

landvoogd Roofelaar, een man ruim twee
honderd ponden zwaar , als niet met al-

len f zo my dien Heer zelf bericht heeft)

van den grond oplichtte.

Alles wat een vorftelyke geftalte , en

cen-Koninklyke deftigheid opmaken kon,

ftraalde met een groote heerlykheid in
dezen Koning van Tidore uit. De Majè-
fteit, gepaart met een fchitterende glans,
die hem ten oogen uitblonk, verwekte
in een ygelyk , die hem maar aanzag

,

een ontzag zo groot , dat men niet in

ftaat bleet van hem te konnen blyven aan-

fchouWen. Hy was waarlyk , buiten dien
fchyn van Majefteit , dien hy van zich
gaf, ook een wakker vorft in zich zel-

ven, en met welken zeer wel vóór een,
die hem wel kende, te handelen was.
Zyn gewoone dracht was een gekleurt

Hollands lakens-kleed met goude knoo- *a
l

pen, waar over hy gemeenelyk een groo-
vet

ten gouden keten , met een penning 'er

aan , droeg. Ook had hy een goude ljerp

om 't lyf, waar in zyn Cris, met een
goud geveft , met een goude fchede ge-
gierd, ftak. Hy droeg ook kbuflen en
ichoenen, even eens als een Hollander,
dog een Tulband op zyn hoofd.
Voor een Indiaanfch vorft had hy zeer

veel verftand , en zo 'er aan hem nog iets

mogt ontbroken hebben, dat wift zyn
groote ftaats-dienaar Naja laroena ("die

anders Hatili , dat is , de Orateur ,' of
fchryver genaamt word) door zyn fchran-
der brein zeer wel te vervullen.

Deze had ook 't Hollands van den Heer
Kloek , Kapitein in Ternate,zo volmaakt
geleert, dat hy 't nevens een Hollander
fchryveil en vefftaaft köftj dog dit was
(mynes oordeels) een grove misflag , die

tegen de maat-regels van een goede ftaat-

kunde aanliep, aangezien hy daar door in r 1

ftaat geraakt was , om zyn Koning zeer ^
grooten dienft tot nadeel der E. Maat- vai

ichappy te doen, en om meer zaaken, Ta
|

dan wy geraden vonden, of ons dienftig jjfl

oordeelden ,uit en door zich zeiven gron- ië
dig te weten, waarom hy van dezen Ko-
ning ook in alle voorname Commifïïen
gebruikt is, en hem tot het doorgronden
van veel zaaken , waar na hy vorfchte

,

gebracht heeft, die hy anders noit gewe-
ten zou hebben.

Deze Heer quam in Auguftus in 't jaar

1709, als gezant dezes Konings op Kef-
fing, en ontbcodt alle de Orangkaja's
be-Noorden en be-Zuiden Keffing , op
Ceram , volgens ordre haarer Edelheden
op Batavia onder den Koning van Tidore

behoorende (te weten, van Keffing af,

tot Waroe, en van Keffing weder naar

den anderen kant tot Hatoemeten toe)

by zich , en boodt aan den Sengadji , of

hertog , van Tobo een vergulden ftoel

,

om hem daar mede naar Keffing te doen

voeren , dog vermits deze die buitcn-

gewoone eere van de hand wees , zo

bleef die ftoel agterj maar hy verfcheen

daar egter op zyn tyd met een gevolg

van vier honderd wakkere mannen.
Den

i

1
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yn t

eitie

too

Den Koning van Kelibon , den mag-

tigften aan dien kant van Ceram, hielp

hy, door 't ilingeren van een vergiftig-

den neufdoek in zyn aangezicht, zo als

hy op Keffing pas by hem quam, uit de

wereld, waarichynelyk om dat hy niet

gezwind en vaardig genoeg op zyn bevel

daar gekomen was.

Wat verder nu de verheffing van Hham-
za Faharoddien tot de kroon van Tidoi e be-

treft , hy quam daar toe , niet alleen vlak te-

gen de oude Molukfe rechten, en ryx-

gewoonten,maartegelykook vlak tegen de

plegtelyke beloften , die Koning Saifoddien

dien aangaande by zyn eigen verheffing

tot de kroon gedaan had, als mede tegen

het vonnis, dat doorhem, by de hul-

diging van Kaitfjili Sibori tot Koning van

Ternate, geveld was. Een belofte en von-

nis , die hem beide wel zeer levendig en

fmadig door den Ternataanfchen Koning
folucco in 't aangezicht gewreven zyn,

behalven dat hy ook zynen wettigen op-

volger en vervanger , die hem moeit voor-

gegaan hebben ( alzo hy Saifoddiens ouder

broeder was) dikwils heeft zoeken te

dooden > die , om dit te ontgaan , dan zyn

toevlugt tot den Koning van Ternate ne-

men moeft 5 ook had hy hem de kroon

doen afzweeren.

Het is zeker , dat hy het om geen an-

dere reden wierd , dan om dat de land-

voogd in dien tyd , en de raad , haar

Edelheden heeft doen begrypen, dat hy
voor haar belang belt daar toe diende, en
dierhalven had hy zyn kroon geen anderen

,

dan den Heer Roofelaar ( die ook wonder-

]yk wel by hem itond,en hem mede zeer

hoog agtte) te danken , daar hem de

Hooge regeering , nevens haare goed-

keuring van zyne verheffing tot de kroon

,g."n (alzoo zy eigentlyk alle deze Molukze
Koningen maakt ) een gouden keten , met

:^hx een penning 'er aan ( waar op het wapen
j^j" der Maatfchappye, zynde een fchip zeer

konftig gemeden ftaat) naar giffing on-

trent duizend ryxdaalders weerdig , ne-

vens een fraaije Rotang van Schild-pad

,

met een gouden knop , ten gefchenk heeft

toegezonden.

Hy kon nu en dan by den Heer Roofe-

laar wel een maand lang zyn vermaak ne-

men} behalven dat hy, ten teeken van
zyne hooge agting, dien Heer landvoogd
ook al vry verre ter zee uitgelei gedaan
heeft, 't geen anders nooit de gewoonte
van deze Koningen was. Ik moet hier

egter met een woord byvoegen , dat my
die al te groote vriendfehap tuflehen den
Ternataanfchen landvoogd , en een Mo-
lukfen Koning, en voor al met die twee
eeriten in rang, altyd zeer verdagt, en
naar allen fchyn met het belang der Maat-
fchappye niet al te wel overeenkomende

,

I. Deel.

edci

-ze;

.hatja

'ihai d-

en'o-

hor ;n

'icic

die de hooge regeringe hier

en netter berigt zouden

geweeft is> om dat ik vaft Hel, dat die Al te

aan wederzyden eenige voorname gron- groote

den en inzigten gehad heeft , die meer op
J
r 'end"

ieders byzonder voordeel , dan wel op 't
j
\*£

er

belang der E. Maatfchappy , zagen ; en voogden

hoewel het aan haar Edelheden ftaat, met deze

dit te konnen beletten , zo is 't egter ze-
K

°,j

n
è°^

n

ker, dat een landvoogd dit werk altyd voorde
wel een goede kouleur by haar Edelheden E. M*at-

(die den grond hier van onmogelyk zo fchaPPy-

wel , als hy , en zyn raad , konnen ftik-

ken, en het ook veel daar op moeten la-

ten afgaan) weet te geven j en hoewel
'er onder de Raads-perfoonen wel altyd

eenige zyn,

van een ander,

konnen geven , zo durven zy dat zelden

doen , om dat zy ( zelfs tot de grootften

toe) te veel van den landvoogd afhan-

gen j die hun dit daar na zeer gemakke-
lyk, tot hun volkomen verderf, in de
oogen zou doen druipen ; behalven dat

hy ook de magt heeft, om hen alle be-

wyzen, daar toe dienende , te onthou-
den, en zelf de befluiten (zo de nood
het vereifchte , en voor al , zo hy met
zyn Tweeden, en den Kapitein een lyn

trekt, gelyk zy meeft, om in alles valt

te gaan, zoeken te doen) te doen veran-

deren, ten ware de geheim-fchryver zo
eerlyk wezen wilde, dat hy ook zyn
ganfeh welwezen alleen daar aan op wil-

de offeren , dat hem egter weinig zou
konnen helpen ; het allerflegfte in zulk

een geval, 't zy voor een lid van den raad,

en nog meer voor een ander byzonder
zynde, dat geen geheim-fchryver (die

ook als Notaris is) het in zyn gedagten
zou durven nemen, om eenig Inftrument,

buiten kennis van den landvoogd , en by
gevolg altoos tegen hem zelf niet , te

maken, waar door ook niemand, albe- oroô c
ging een landvoogd nog zo veel buiten- macht

fporigheden , eenige getuigenis tegen hem van een

zou durven geven , en , zo hy dat al doen J
dorlt, metter daad zou konnen uitvoe- over alle

ren , om dat geen geheim-fchryver het bedien-

zou durven fchryven. den.

Dit is egter (myr.es bedunkens) een

grove misflag in de regering van zulk een

landvoogdy, die zekerlyk pryffelyker , en
in veel opzichten beter wezen zou, in-

dien alle de leden van den raad , en ook
de geheim-fchryver zelf, in het allerminfi

niet van den landvoogd afhingen , alzo

die het dan niet in zyn gedagten zou dur-

ven nemen, zo veel buitenfporigheden,

fchraperyen, en uitmergelingen van den

inlander ( om van flinkze itreken en voor-

wendingen ontrent zaaken , het belang

der E. Maatfchappy betreffende, niet te

fpreken) zonder fchroom te bedryven;

*t geen daar by af te nemen is, dat ik 'er

gekend heb, die in vier of vyf jaaren

P vaa



1X4 BESCHRYVING de R

van niets ter wereld , ja van fchulden , die

zy in zo een Provintie mede bragten , een

beurs van twee of drie tonnen-gouds ge-

maakt hebben j dog deze uitweiding (die

hier egter vereifcht word ) heeft ons een

weinig buiten ons fpoor vervoert j wes-

halven wy weder tot den Koning van Ti-

dore keeren.

Gefchil- Deze vorft lag gemeenelyk met den

len van Ternataanfchen vorft , Kaitjjiti Tolucco

deze vorft zeer overhoop (gelyk dit ten deelen in 't

Terna-
leven van Tolucco te zien is ) het welk op

taanfche zekeren tyd onder de regeering van den
Koning Heer Roofelaar zo verre ging, dat Ko-
Tolucco. n jng HhamZa Faharoddien tegen Koning

Tolucco , op 't volle plein van 't Fort

Orangie, terwyl 't gevolg van ieder Ko-
ning aan een zyde des zelfs, en eenCom-
pagnie van onze foldaten in 't midden,
tulTchen deze beiden ftond , volmondig
uit zei : Wat is het van nooden , dat 'er nu

en dan om onze byzonderen twifl zo veel

van ons volk fneuvelt ? Komt maar buiten ,

en laat ons te zamen die zaak afdoen ; dog
hy , ziende , dat de ander geen ooren hier

na had, gaf hem, kort daar na, eenKo-
ninklyken kaak-flag, 't geen verder ge-

loopcn zou hebben, zo de Heer Roofe-

laar , die als de dood hier over beftorven

was, met zommige leden van den raad

'er niet tuflchen beide gekomen was,

Hoe groot een verbittering 'er toen

tuflchen deze twee vorften was, zo is 'er

egter een tyd geweeft
(
gelyk wy breeder

in 't leven van Tolucco vertoonen zullen)

dat Koning Hhamza wel genegenheid tot

de Princes van Ternate had, die hy, om
den grooten bruid-fchat, die boven zyn
vermogen was , ook zekerlyk zou ge-

fchaakt hebben , indien het de landvoogd
van dien tyd , en de erf- Prins van Ter-
nate, Radja Laoet, niet behendig belet

had, zedert welken tyd ook die verbit-

tering meelt, fchynt begonnen te hebben

,

alzo hy altyd geoordeelt heeft , in dit

Huk moetwillens door Koning 'Tolucco

misleid , en befpot te zyn.

Het is egter zeker, dat de Heer land-

voogd daar toe wel geheime lafl van haar

Edelheden ( zo het eens voorvallen mogt,
dat die twee Princen zig te na wilden
vermaagfchappen ) zal gehad hebben

,

om te beletten , dat die twee ryken , by
huwelyk, of verfterf, of andere voor-
vallen , niet onder een van beyde deze
vorften komen, en zy daar door de E.
Maatfchappy te magtig en te gevaarlyk

mogten worden.

In den jaare 1707, was deze vorft by
den landvoogd Claafze» eens ter maaltyd

,

op welke hy een koddigen gek mede ge-
bragt had, die, fchoon van 's Konings
bloed , zig niet ontzag daar openbaar
voor Hof-Nar te fpeelen.

Gelyk hy nu allerlei poetzen aanregttc,

j

en zig dan eens by dezen, dan eens by
' genen Hollander, met hen openbaarden
zotftekende, voegde, zo quam hy cin-

delyk ook met deze Grillen by den Ka-
pitein van 't Cafteel , den Heer Jan Schacht,

die van hem wat te vrymoedig behandelt Zei.

wordende
,
gelyk hy wat aan de ernftige vo°

kant is, dit zo niet verduwen kon, ne-
tuffl

mende het, als een krygsman , en Hoofd der van

Militie aldaar , voor wat te befpottelyk Kor

opi weshalven hy , om te toonen, dat en
'

hy voortaan van hem zo niet behandelt ^
wilde zyn , hem zulk een hartelyken fchop
met den voet gaf, datdeTidoreefcheKo-
ninklyke zot met al zyn grillen daar heen
rolde, die, hoe zot hy ook was, niet

weder by hem quam.
Maar de landvoogd Claafzen den Ko-

ning Hhamza Faharoddien beter, dan de-

ze Kapitein, kennende, fprak hem daar

over in der minne aan , zeggende : dat
hy, en al de Hollanders, al veel zaakea
van deze inlanders verdragen moejlen , en

dat hy beter zou gedaan hebben , met dit

ongemerkt te hebben laten doorgaan , ver-

mits de Koning dit zekerlyk , als aan een

bloed-verwant van hem gedaan , zeer qua-
lyk nemen , en op de eene , of de andere wy-
ze , dit door zyne Tidorezen aan hem
wreeken zou. Hier op gaf Kapitein Schacht

weder dit fier antwoord : dat die vent zo
gek niet was, als hy zich -wel hielt , en

ook zeer wel wijl , wat , en aan wien hy

dat deed , en wilde de Heer landvoogd dat

verdragen , dat hy , die Kapitein , en een

krygsman was, dit niet kon , nog wilde

verdragen, en dat de Koning doen kon,wat
hem luftte.

Waarlyk de Heer landvoogd had in dit

ftuk geenzins misgetaft: want deKoning
nam dit fchoppen met den voet ( 't ver-

agtelykfte, dat een inlander , en voor al

een van 's Konings bloed , voorkomen
kon ) zo euvel op , dat hy , aan den land-

voogd dit met veel ernft betuigt hebben-
de, zynEd.duidelykverzogt, fat Schacht

noit meer in zyn gezelfchap komen, en,

wanneer hy naar buiten ging, zig voor

de Tidorezen wel wagten mogt, aange-

zien hy, hoe fterk dit ook verbiedende,

niet zou konnen beletten, dat zy dit in

tyd en wylen aan hem zouden tragten te

wreeken.

Om dit nu voor te komen , mydde
Kapitein Schacht niet alleen des Konings

gezelfchap > maar haar Edelheden , van

dit geval onderricht zynde, vonden ook

goed , hem 't jaar daar aan na Banda te

verplaatfèn.

Deze Koning regeerde niet heel lang} Do

maar is zeer fchielyk den vierden De- dez;K»

cember 1708 overleden.
ninj.
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In des zelfs plaats is de Prins Gargea

(fchoon hy de kroon in Hhamza Faha-

"J
56"

roddien's leven had moeten afzweeren) de

jongfte broeder van Koning Saifoddim ,

in 't jaar 1708 gevolgt , en dus wierd

het nog eindelyk die gene, dien het vol-

gens de oude Molukze wetten toequam.

By zyne huldiging nam hy den naam

van HaJJ'anoddien , dat is, den Goeden in

de Godsdienft, aanj zynde ten dien tyde

een vorft van acht en dertig of negen en

dertig jaaren , van een zeer goede geltalte

,

vry lang en lyvig , van een zeer moedigen

gang , en vry trots van gebaarden.

Eer hy tot de kroon quam, wift hy
zig als een andere Paus Sixtus de V. , by

de Ryx-grooten zo geveinft , en onver-

fchillig daar ontrent, te gedragen, als of

hy zich aan 't beftier des ryx niet veel liet

gelegen zyn. Egter nam hy het einde-

lyk, quanzuis, om dat men 'er hem toe

gekoren had, aan, en wierd van haar

Hoog-Edelheden ( na dat een quder broe-

der van Hhamza Faharoddien te vergeefs

'er om verzogt, die by de E. Maatfchap-

pye om zyn overloopen by Koning Am-
Jlerdam , als ook van de Grooten ,uit vreeze

dat hy zich aan haar alle wreeken zou,

en met voorgeven, dat hy't ryk verlaten

had, verworpen was) goed gekeurt, om
dat deze haar beft , na haare gedagten

,

dienen zoude ; maar de ervarenheid heeft

^

er
geleert , dat hy een verftandig , en zeer

'

irt>
loos man, vol vuur (dat hem ten oogen
uitfehittert ) en zeer ftout van onderne-

ming is.

Het is zeker, dat deze zyn kroon den
Heer Claafzen meeft dank heeft te we-
ten , die aan de eene zyde het belang van
zyn Heeren en Meefters (zo het hem en

alle anderen toen nog meeft toefcheen

)

en aan de andere zyde ook zyn eigen be-

lang wonderlyk wel daar by waargeno-
men heeft, alzo die vorft hem veel flaa-

ven, groote Hukken Amber, en andere

fmakelyke zoetigheden, gefchonken, en

dit aan hem ook altyd erkent heeft.

Zyn gewoonelyke dragt , als hy op
Tcrnate in 't Fort komt, is een ïïtze rok

met goude knoopen ; komende zonder

kouden , en maar bloots voets , op zyn
muilen ; met een tulbant op 't hoofd , en

een gouden Cris op zyn zyde , te voorfchyn.

ïn i - Wat moeijeïykheden en gefchillen de-
iele

I
irt. ze kregelige vorft al mede met den Ko-

ning van Ternate, Kaitfjili Tolucco (die

i
liever Hhamza Faharoddiens ouder broe-

der tot Koning zou gezien hebben ) ge-

[ had heeft, zullen wy in 't jaar 1710 , en
vervolgens tot 't jaar 171 3 toe, in 't le-

ven van dien Koning zien, nogtans moe-

|
ten wy 'er hier een aanhalen , dat al vry
verre tuflehen hare Hooglieden gegaan
heeft.

8.

iei

Hé

k

'i

e
Zyt

Op zekeren tyd , dat de Tidorefche Zc,d-

Goegoegoe ,of Ryx-beftierder op de zaal
"a™

aI
in 't Fort Orangie by den Heer land- tuflehen
voogd, en ook by Koning Tbhicco, daar zynen

toen mede zynde, meteen Tulbant, op Goe»oe"

de Koninklyke wyze gefchikt , en in een f^ning
geftrengelt, quam (waar over die vorften Tolucco,

zeer jaloers zyn ) , zo rukte Koning 7o- over des

lucco, dit niet wel konnende verduwen
, ^

r

n,
en

t

hem dien Tulbant van het hooft, wierp
k

'

dit hooft-ileraat tegen den grond , en
trapte het met. voeten.

Dit ftout bedryf des Konings vervoer-
de den Goegoegoe zodanig, dat hy , zo
de Heer Claafzen, 'er niet tuflehen ge-
komen was, en het belet had, zekerlyk
zyn Cris getrokken, en den Koning on-
der den voet geftooten zou hebben. Dit
gefchil , hoe hoog ook gerezen , wierd
voor dien tyd , door des landvoogds be-
middeling, op deze voorwaarde bygelegt

,

dat de Koning den Tulbant oprapen , en die

den Goegoegoe weder op 't hoofd zetten

zoude ; gelyk hy ook dede j dog de
Goegoegoe zeide, dat hy dezen ganfehen
hoon, hem, in Commiffie en als gezant
van zyn Koning, tegen 't regt der volke-
ren aangedaan , ook aan den zelve verbly-

ven moeft, om daar in verder, zo als zyn
Hoogheid dit goedvinden zou, met den
Koning van Ternate te handelen.

In 't jaar 1710 den 3often November,
quam uit Ternate in Amboina tyding , Laat in

dat de regeering aldaar met fmerte het weerwil

aanwaflehen en toenemen der Chinezen van
.

°"'

rp-i . , 1 v • veel Chi-
op 1 ïdore gezien, en dat zy den Koning neeien
wel minnelyk deswegen aangefproken op Ti-

hebben , om hen te doen vertrekken ;
doreko-

dog dat hun afgezondene daar over zeer
men '

veragtelyk bejegent , en hem dit gewei-
gert was, ja zelf dat die vorft, tot groo-

ter fmaad der Hollanders , aan de Chine-

zen het opregten van een Wajang ( of
Chinefche Comcedie) toegeftaan had

,

gelyk 'er dit ook opgevolgt was. Een
klaar bewys, dat hy zo onnoozel niet is,

als men hem eerft gehouden heeft, en
dat hy, als de zaak het vereifcht, zyn
goedvinden wel ftout, en zonder eenige

vreeze durft bekent maken j hoewel hem
dit zekerlyk , zo hy zich niet bundeling

na 't goedvinden van den landvoogd , en
raad, fchikt, ganfeh niet wel zou kon-
nen bekomen; vermits de landvoogden

,

al deden zy nog zo qualyk , altyd gelyk

krygen, als zy zich maar met het Advys
van hunnen raad (dat hen maar een woord
behoeft te koften) gefterkt vinden ; en

fchoon nu al iemand grond had , om hier

over aan haar Edelheden te klagen j zo

zal een voorzigtig man dat niet licht

onderftaan , om dat hy geen eenen ge-

tuige voor zich , en tegen den Gouver-

neur, en niet het minfte bewys tot ver-

P z fterking
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fterking van zyn zaak , fchoon nog zo

waar, bekomen zoude.

Zyn ver- I" het jaar 171 3, fchreef Koning Haf-
zoek aan fanoddien den ipden November (of na
de Heer hunne rekening den 13^11 der maand

pB^a

a

.

ar
Sjabaan, in 't jaar van de vlugt des Pro-

via. pheets 1 iif) uit zyn Paleis Toola, ( ap-

parent Tahoela ) opTidore, aan den Heer

Extraordinaris raad , Picter Roofelaar
,

toen te Batavia zynde , en klaagde aan

zyn Ed: (hem zynen Vader noemende)

dat de Koning van Ternate hem zeer

veragtelyk handelde, als hy by hem in

zyn Paleis, op Ternate, quam, {tellende

hém daar aan zyn linkerhand, waar in

hy, gelyk ook in 't lolTen van 't gefchut

( waar over zyn Hoogheid mede geraakt

was) door zyn Ed:voorfpraak heritelling

verzogt. De fchryver van dezen brief

was nog de voornoemde fchrandere Naj*
Taroena.

Dit nu wel 't voornaamfte zynde, dat

wy over de Koningen van Tidore , en
over hun ryk te zeggen hadden , zullen

wy nu tot de Koningen van Batsjan , als

de naafte in rang, onder de drie Molukze
Koningen, overftappen.

VIERDE HOOFDSTUK.
VJn het eiland B ATSJAN, en des zelfs groote. Des zelfs Sagoe-landen in 'tjaar

ióSz. Oüd-Bnts')anons toekomende. Sagoc-Landen der Laboewers. Nagel-bergen.

Bewys van ons recht op de Laboewers nader beveftigt. Door een verraad van hen , door

de onzen tydig gefluit. Zy werden in genade, na veel tegenfporling , aangenomen. Stout-

heid des Konings van Batjan in 't jaar 1617. Ons oud recht nader bewezen. De vefting

Barneveld in 't jaar iöop. onder Simon Janflbon Hoen verovert. Adriaan van der

Duflen eerfte Hoofd hier. Verdere eilanden , onder dezen Koning, van welke Oebi , enz.

aan ons in 't jaar 1683 verkogt is. Zyn eifch op eenige Papoefche dorpen. fVat hy in

Amboina heeft. En wat hy'er qualyk eifcht. Negen dorpen op Ceram door haar Edel-

lieden aan hem toege/laan. De Prins van Batsjan komt in Amboina, om 'er beft af te

nemen. Statie omtrent het inhaalen van den zelven, en omtrent 's Konings brief. Zyn
verdere Trein. Hoe de fchryver deze Batsjanders bevont. De Prins quam ook, om
zeker gefteente. Brief des Konings van Batsjan in V Maleitfch met een Arabifche

Letter , zynde dit affchrift door Juffrouw Cornelia Valentyn nagefchreven. Brief des

Konings van Batsjan in V Maleitfch met een Duitfche Letter. Vertaaling van dezen

Brief. Zyn vertrek naar eenige Gemagtigden. De meejle weigerden onder Batsjan te

fiaan. Zyn vertrek weder naar Batsjan. Nader vertooning van den grond vanhunnen eifch

op die dorpen. Al V welke op wind uitkomt. Rang van den Koning van Batsjan. Zyn
Naam , en hoe hy door den. Koning van Ternate ook overwonnen is. Hy magh maar een

zonne-fcherm voeren. Kregelen aart dezer Koningen van ouds her. De Koningen van
Batsjan, voer zo verre die bekend zyn. Alawaddyn de elfde , nevens zyn broeder Moe-
fom, befchreven. De macht dezes Konings zeer vermindert. Moefoms naam in open-

barefthriften. Zyn dood. Zyn vervanger. Teekening van V eiland Batsjan.

Van het

eiland

Batjjan,
en des

zelfs

grootc.

VAN HET
EILAND BATSJAN.

WAt de landen betreft , die on-

der de Koningen van Batsjan

behoren, die zyn , in verge-

lyking der twee voornoemde
Molukze Koningen, niet veel> hoewel
die vorflen daarom niet min hoogmoedig
zyn.

Het eerfte, dat in opmerking komt,
is het eiland Batsjan zelf, lipt grootite

der vyf by een gelegene en gemeenlyk
genoemde Molukze eilanden. Het is, zo
men wil, wel twintig mylen in zyn om-
trek, daar Ternate, Tidore en Mak jan

maar een kleine helft, of een derde, van
konnen halen.

Het legt pas be-Zuiden de Linie, heb-

bende naaft aan zich het eilandje Cajoe,

't geen, pas be-Noorden de Linie, Makjan
naait zig heeft.

Dit Batsjan is een Koninkryk , be-

ftaande in een groot woelt land , hebben-

de overvloed van Sagoe, veelerlei andere

vrugten, allerlei verderen leef-togt , en

veel vifch ; dog is zeer arm van volk , zo

dat het in 't jaar 16Z7, al niet meer dan

twee Coracora 's bemannen kon.

Ook zyn de inwooners zeer lui
,
geen

werk als van hun welluften en dertelhe-

den makende. De meeften onder hen,

die nog iets doen konnen , zyn zilver-

fmids , welk ambagt zy redelyk wel

verflaan.

Hier door zyn zy ook in den tyd , dat

zy nog nagelen hadden , niet in ftaat ge-

weeft om de zelve behoorlyk te plukken

;

fchoon men wil, dat die hier veel meer,
dan



M O L U C C O S,

dan elders, groeiden , zo dat 'er jaaren ge-

weeft zyn , dat 'er wel drie honderd Bharen

aan de boomen geweeft zyn, waar van 'er

egter zeer weinig geplukt wierden } van 't

welke de Koning veel oorzaak was, door

dien hy die menfehen gedurig zo veel werk

voor zich zelven te doen gaf, dat hen

geen tyd om te plukken overfchoot.

i
Batsjans Sagoe-landen , dien vorft in 't

byzonder op dit eiland toebehorende,

waren volgens opgeven van Koning yila-

•waddien in 't jaar 1682. , deze : Salap,

Parabcfie, Payfoera, Capoetoefan , Poan

,

Songe tinggi, Sambakki, Lowik, Sajoe-

wan , Madjoli , Iboibo , en Mamang

;

waar by andere nog Naifi , Hoewa , Ti-

nagara, Tiga Radja, Boriobi, Tapa, en

meer andere voegen.

Wat Oud-Batsjan , of de plaatfe der

Laboewers, die Chriftenen zyn, betreft

;

dit gedeelte, wel eer onder de Portugee-

zen geftaan hebbende, en door ons in 't

jaar iöpp onder Simon Janfz: Hoen, on-

zen onder-zeevoogd, overwonnen (gelyk

hier na in de Ternataanfche zaken te zien

is) komt geenfins dien Koning , maar
ons

,
gelyk wy aanftonds toonen zul-

len, toe.

De Sagoe- gronden , en landen den

Laboewers toehoorende, zyn: Songei

,

Tipori pingan, Rafie, Wajacoeba,Zilan

Wajawa, Deingooi, en, volgens zeg-

gen der Laboewers , is dit halve eiland

,

waar op 't Fort Barneveld legt, het hun-

ne geweeft.

Hoe grooten getal van Nagel-bergen
zy gehad hebben , kan men aan deze naa-

men der zelve zien

:

ll 7

Op Oud-Batsjan zyn te

De Lompo Rievier. Een Nagel-berg
Domik. een

Atob. r
Parabelle. < een

Payfoera. \l

Kapoetoefan. vier

Poan. een

Sambakki. vyf
Tappi twee
Pappantis. drie

Tagilaffi. een

Mallabak. een

Nari-Toefi. een

Talegi. een

Galang. een

Migo zyn verfcheide

plaatzen , Paymanta
toebehoorende.

Dolko. Twee
Polondi. een
Humbi. een

Sabadi, en Sangara,be-

hoorende Laboewers
toe, en beftaan in zeven,

Paponpang. Een Nagelberg
Lindo Wamma. een

Banatarpatter. drie

Boffori. vyf
Bata-Bira r een

Bata-Api \ een

Panpis. een

Wajeloor. een

Mamma. een

Waja Boelan. drie

Tobaro. een

Kackapo. een

Op het eiland Latto. twee
Oebi Latoe. twee

En verfcheide plaa tfer l van Nootcn-
boomen. *

Op groot Oebi , aan den hoek van Bar-
tinon , is overvloedt van Nooten-boomen
geweeft, en het beftaat in zeventig ber-

gen.

Het gene wy pas te voren van de La-
boewers zeiden , is niet alleen waar , om
de voornoemde verovering door de onzen
ten tyde van den onder-zecvoogd Hoen

y

maar dit regt is daarenboven nog beve-
iligt door de wederfpannigheid van den
Sengadji, en alle de voorname Laboe-
wa 's, die in 't jaar 1627 voorgenomen
hadden , onze vefting Barneveld af te

loopen , ons volk te vermoorden , en 't

Fort aan de Spanjaarden over te geven.
Hier toe hadden zy al een Praauw met

cenige gevolmagtigden naar' Gamma-
Lamma gezonden, waar by zy van dien

Spaanfchen landvoogd hulp tot uitvoering

van dezen hunnen trouwloozen aanflag

verzogten ; dog de landvoogd , Le Febre ,

ontdekte dit tydig
,

ging zelf met het

fchip, de Goede Hope, om den Span-
jaarden, en den Laboewa's, hier in voor
te komen , naar Batsjan, kreeg vyf van
de voornaamfte vloekverwanten en ver-

raders gevangen , welke naderhand op
Maleyo ter dood gebragt, en hunne hoof-

den op ftaken geftelt zyn.

De Heer CommiiTaris, Gillis Zeijl,óen
2fften Juni daar aan voor Batsjan gekomen
zynde, bevond, dat al de Laboewa's,
uit vreeze van ftraf wegens hun ontdekt
verraad, naar het gebergte gevlugt wa-
ren, waar van vier roer-vinken, op wel-

ker hoofden 4e Heer landvoogd zeltig

ryxdaaldcrs
.

gezet had, de voornaam ite

oorzaak waren , die zig by een Talagga

,

of binnen-Meir , boven in 't gebergte,

onthielden. Ook wierd de Koning van

Batsjan zelf by de onzen verdagt gehou-
den, dat hy het heimelyk met deze lie-

den hield, en hun ook onderftand deed,

P Z om

Bewys
van ons
recht op
de La-
boewers .

nader
beve-

iligt.

Door
een ver-

raad van
hen, door

de onze
tydig

geftuit.
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weder onder

algemeene vergiffenis
,
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Zy wor-
den in

genade

,

na veel

tegen-

fporling,

aangeno-

men.

om hen, was 't mogelyk
zig te brengen.

De Heer Zeijl vond dan goed , met
voorkennis van den Koning, den Fifcaal,

.Daniel Öttens, en den Koopman, Vol-

lenhoven^ nevens den Marinho , of die-

naar der kerk , naar deze Laboewa 's af te

vaardigen, om te zien , of men hen zou

konnen bewegen , na verleening van een

weder af te ko-

om zig weder onder ons te be-

geven.

Zy vertrokken den 26ften der zelver

maand 's morgens derwaards, quamenden
iyften 's nagts by hen aan de andere zyde

des lands , in de ftraat van Patientie , daar

zy een weinig van ftrand zig op een fter-

ke hoogte onthielden. Zy verfchenen

den 2often weder , mede brengende drie

inlanders, door de gevlugten afgezonden,

om met ons te handelen , onder welke

Joan Gabe/idi, een roekelooze gaft, was,

die uit naam van zyne principalen wel

zeer ftout aan den Commiflaris Zeifi, en

den landvoogd , Le Febre voorftellen

dorft, om wat reden zy hunnen Sengadji,

en andere opperhoofden , hun ontvoert

,

en 't leven benomen hadden.

De Koning van Batsjan zelf, verbood

hem dit verder te vragen, alzo hem die

reden, en hunne fchuld, al te wel be-

kent was.

Na dat men hen dan verder had voor-

gehouden, of hy niet anders te zeggen

had, zeide hy gekomen te zyn, om ver-

giffenis voor hem , en alle de gevlugten

te verzoeken.

Dit verzoek wierd aan alle de gevlug-

ten toegeftaan , uitgenomen aan vier per-

zoonen , die men uitzonderde , en op
welker hoofden geld gezet was.

Men vraagde hen ook , waarom zy

vergiffenis verzogten, indien zy (gelyk

zy voorgaven) niets misdaan hadden

,

waar op zy daags 'er na, of den 3 iften tot

bekentenis quamen, dat hun Sengadji, en

de andere, te regt geftraft waren.

Deze vergiffenis wierd hen onder die

voorwaarde verleent, dat zy ten eerften

aan 't Fort Barneveld onder zulken hoofd,

als'gehoorzame onderdanen, zig zouden
moeten begeven, als de landvoogd over

hen (lellen zoude.

Zy druifchten hier wel in 't eerft te-

gen, waar in zy ook van den Koning,
den Kapitein Laoet , of hunnen zee-

voogd, en den verderen Ba/sjanzen adel,

met zeer harde woorde geftyft wierden,

fchreeuwendedie Koning ui ilampvoetende

uit, dat men hem zyn onderdanen, die

altyd onder hem geilaan hadden, zogt

te onttrekken j maar men toonde hem
en hun allen, hoe de Laboewa 's al van

den onder-zeevoogd Hoens tyd af, zc-

dert 't jaar 1600, niet zyne, maar onze
onderdanen, geweeft waren, en dat hy
noit denken moeit, dat wy ons deugde-
lyk regt op hen zouden laten Hippen,
tegen al het welke zy egter zig zodanig

met razen en fchreeuwen, dat men hen
verongelykten , aankantten , dat zy met
den Koning onverrigter zake naar huis

gingen.

Men ontbood den Batsjanfen zee-voogt
weder , en liet door hem den Koning
nogmaals zeggen, dat wy om geen reden

ter wereld van dit regt zouden afftaan,

en dat hy, wilde hy een vriend van de
Hollanders zyn en blyven , zyn onge-
gronde eifchen en voorwendingen zou
hebben te laten varen , en de Laboewers
in hun onregtveerdige voorftellinge niet

meer te ftyven, al 't welke op den twee-
den July nog nader door den Fifcaal , den
Koopman , Ambrofuis Cocnraads , een

Vaandrig, en den Marinho, den Koning
aangedient wiert, dog tegen al 't welke
die hardnekkige vorlt egter by zynen
eifch en flelling onverzettelyk bleef,
waar op dan den Laboewa 's 't vrygeleide
opgezegt, gelyk ook hier uit klaar ge-
bleken is, hoe deze Koning de hand in

dit ganfeh verraad , en om geen andere
reden, daar deel in gehad heeft, als om
door zulk een flingzen trek , was 't mo-
gelyk, ons te dwingen, de Laboewa 's

weder aan hem af te ftaan ; waar in hy
zig grootelyx misleid vond.

Hy was zelf zo ffout, dat hy durfde i

verzoeken eenige perfoonen in gezant- '

fchap aan haar Edellieden naar Batavia te
j

zenden, om de zelve te verzoeken, hem'
j

met een of twee fcheepen te onderfteu- 1

nen , om zyne ongehoorzame onderzaten
in Amboina, en in de Papoefe eilanden

naar Batsjan te halen , vermits hy zelf

niet magts genoeg daar toe had, nevens

't welke hy hunne Edelheden ook bidden

wilde, dat de Laboewa 's weder onder

hem mogten geftek worden.
Het zenden van Gezanten wierd hem

vlak afgellagen, onder voorgeven , dat

daar toe van Batavia eerft verlof verzegt

moeft worden ; dogt 't fchryven van een

brief aan haar Edelheden wierd hem toe-

geftaan ; waar aan hy niet veel had , al-

zo de Heer Zeijl over dezen vorft aan de

Hooge regcering fchreef, dat men hem
niet grooter maken moeft, als hy nu was,

vermits 't nu reeds met hem zig flim

genoeg aanzien liet, beter agtende, dat

men dit geweft der Laboewa 's met eenig

ander volk (dog geenzins met Molukze)
bevolkte, te meer, alzo hier zeer veel

Nagelen , allerlei vrugten , en overvloed

van alle foorten van leeftogt vielen -,

waar door zy rykelyk zouden konnen be-

ftaan , en op welke d'E. Maatfchappy
vry
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vry beter ftaat, dan op deze verraderfche

Laboewa 's, zou konnen maken, die in

alles ten dezen tyde omtrent honderd en

twintig perfoonen fterk waren.

Uit al dit ter neder gefielde blykt dan

middagklaar , dat d'E. Maatfchappy vol-

itrekt op dit haar regt is blyven liaan , en

het noit aan den Koning van Batsjan,

hoe menigmaal hy ook naderhand eifchen

daar op gedaan heeft, heeft willen over-

geven.

De Koning Alawaddien de elfde, zogt

in 't jaar 1677 den Heer Padbrugge, by
zyn komft, mede in te boezemen, als of

de Laboewa 's zyn onderdanen waren j

dog die Heer, naderhand van alles beter

onderrigt, toonde aan dien Koning, hoe

ongegrond zyn voorftel, en hoe klaar
,

en oud het regt der E. Maatfchappy hier

op was , met aanwyzing , dat zelf ook 't

land , waar op onze vaitigheit Barnevelt

legt, nog eenige andere plaatzen, zelfde

Clappus- boomen , waar over hy aan haar

Edellieden , zo wonderlyke klagten ge-

daan had, hem niet toequamen, gelyk hy
ook naderhand zelf, in de tegenwoordig-

heid van den fchipper van 't fchip Mid-
delburg, Quiryn de Rande, en van den

Luitenant Kromhuizen , belyden moeit,

dat dit alles de E. Maatfchappy toe-

quam.
Het is waar, dat de bevel-hebber op

Batsjan, Pieter Lyn, zig veele van deze

Clappus-boomen aangematigt, en door 't

voordeel, by hem 'er af getrokken , ook
den Koning aanleiding gegeven had, om
zig de verdere toe te eigenen ; maar het

blykt klaar , dat die boomen , tachtig in

getal, in 't jaar 1617 al voor de reeke-

ning der E. Maatfchappy , als haar eigen,

voor f. 341-14-0 verpagt zyn, gelyk dit

daar in 't bericht, toen door den Com-
miffaris Zeyfi gedaan, te zien is. Behal-

ven dat wy bevorens ook al aangewezen
hebben , hoe die Koning Alawaddien

zelf aan den Heer Padbrugge de fcheiding

der landen op Batsjan , zo die hem , als

die de E. Maatfchappy toen toequamen

,

op dezen grond opgegeven heeft.

Wy hebben hier op een Fortres leg-

gen, Barnevelt genaamt. Door wie de
zelve gebouwt zy, of wanneer blykt ner-

gens } hoewel zy waarfchynelyk door de
Portugeezcn aangelegt, en opgerigt is.

Het is zeker , dat de zelve door de
onzen in 't jaar 1609 , onder 't opper-
bevel vanden meergenoemden onder- zee-

voogd , Simon Janfzen Hoen , door Kapi-
tein, Louis Schot, hoofd der foldaten, en
Jan Dirk/zoon , hoofd der matroozen

,

in 't laatft van November verovert is.

Ook heeft die onder-zeevoogd dezelve
den tienden December met vier bolwerken
verfterkt, en toen (zo my toefchynt) ook

Barneveld genaamt j immers van dien tyd
af komt ze met dien naam voor , gelyk
hy toen op den ióden der zelve maand, Adriaan
Adriaan van der Dujfen , opper-koopman, van der

als eerfte hoofd hier geplaatft , en hem Du êi1

een bezetting van vyftig Nederlanders
^ooil.

heeft toegevoegt, ook heeft deze onder-
zeevoogd in dat zelve jaar een verdrag
met de Koningen van Batsjan , en van
Ternate aangegaan , al 't welke hier na
onder de zaaken van Ternate in dat zelve

jaar zal blyken.

Men heeft in deze fterkte Barneveld
niet altyd even veel volks gehad , dog zy
is altyd van de E. Maatfchappy ordente-

bezet gehouden, tot dat zy in 't jaar 1696
aan den voornoemden Koning Alawaddien
den 28ften July, ter ordre harer Edellie-

den ingeruimt, en van zyn vorige Hol-
landfe bezetting ontbloot is, hoewel ech-

ter, om een wettige reden van flaat,nog

een zergeant met zes foldaaten m een daar

agter ftaande Logie is blyven poll-hou-

den, om tot een wacht voor dien Ko-
ning te dienen , en voor al om dien

gevaarlyken vorft wat in 't oog te hou-
den.

Behalven Batsjan, plagten onder dezen Verdere

Koning ook de eilanden Oebi , Oebi La- Cllanden

,

toe, en alle de kleine eilanden, binnen 't dezenKo-
beftek van drie mylen gelegen, te ftaanj ning.

dog de zelve zyn in 't jaar 1683 door
Koning Alawaddien aan de E. Maatfchap-

py voor een zomma van acht honderd
ryxdaalders «verkogt , met verlof om daar

hun nooddruft van Sagoe te mogen haa-
ien} maar met uitdrukkelyken laft, van
den Heer Padbrugge aan zynen vervanger Y^^fi'
den Heer Jacob Lobs, van hem niets meer "

,^ n
'
*

•11 *
1 1 ' t* '»

1 1
dut aall

in te willigen, alzo de Batsjanders onbe- ons in 't

fchaamt in hun eiffchen, en zeer ondank- jaar 1683

baar tegen alles , wat hen nu en dan door yer '?0êt

haar Edellieden toegeftaan is (gelyk men
uit haar Edellieden fchryven van 't jaar

1682 zien kan) geworden zyn $ behalven
dat 'er op Batsjan zelf overvloed van Sa-

goe valt , en om dat hun verzoek wel
meefr. tot het aanqueken van Nagel-
morfferyen , of iet diergelyks , dienen-

de is.

De Koning van Batsjan zegt ook , dat Zyn eifch

hy eenige dorpen, of eilandekens in de°P eeniSe

Papoefche eilanden heeft ; dog welke die fcj^dor-
zyn, is my onbekent. pen.

In 't jaar 1672 den 15- den February,

blykt uit fchryven^ harer Edellieden aan

die van Ternate , dat de Koning van Ti-

dore aan dien van Batsjan negentig Pa-

poefche huisgezinnen, in Batsjan woo-
nende, by gefchrifte overgedragen had.

In Amboina heeft hy ook, volgens zyn

opgeven , van oude tyden af, eenige dor-

pen op 't eiland Ceram gehad , die hy
zegt zyne onderdaanen te zyn.

Zyn *
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Zyn recht op de zelve , in 't jaar 1667 Raad van Juftitie, even eens als in 't jaar

Wat hy
in Am-
boina

heeft.

En wat

hy 'er -

qualyk

cifcht.

by 't aanweezen van den Heer Speelman

aldaar als Commiflaris geoppert , had hy

niet grondig konnen bewyzen , hoewel

hem egter den ioden Januari in 't jaar

1669 toegeitaan was, een van zyne Ba-

batos , of ryx-raaden met eenige gemag-
tigden uit Amboina derwaarts te zenden

,

en van daar naar 't eiland Oebi alle , die

zig genegen daar toe betoonden , te mo-
gen overvoeren.

De naamen van die dorpen, waar op

hy eifch maakt, zyn deze:

LifTabatta, Hatoewè, Saway, Laula-

ta, Papoeti, Bawoer, Toeloeley, Sale-

man, en Hatilen.

Haar Edelheden meenden in 'tjaar 1 672

,

dat de overgave der negentig huisgezinnen,

by den Heer landvoogd in Ternate gedaan

,

zou konnen dienen, omdezen vorft, in

opzicht van zyne andere eifchen op de

voornoemde dorpen , in toom te houden.

Dog des niet te min hebben de Konin-

gen van Batsjan in 't jaar 1673, 1674,
en i67f , onder den Heer Hurdt ( nader

uit fchryven harer Edelheden van den
27ften December 1673 blykende) en

1682, ten tyde van den Heer Commifla-

ris Padbrugge ,
groote eifchen gedaan ; en

hoewel hun toen duidelyk de onbillyk-

heid , en de ongegrondheit der zelve aan-

gewezen is, zo heeft ook de domme-
kracht f dus wierd hy in de wandeling

genaamt) Koning Moe/om, volgens den

aangeboren aart van alle deze vorflen,

niet konnen ruften , voor en al eer hy
haar Edelheden eindelyk bewogen heeft,

hem toe te ftaan , dat hy bezit van deze

landen zou mogen nemen , mits dat ook
die ingezetenen daar niet tegen moeften

hebben , en zig genegen toonen onder

hem te willen ftaan } maar dat zy anders

geenzins daar toe zouden mogen ge-

dwongen worden.

In 't jaar 1707 , fchreven haar Edel-

heden den 22ften February, met het fchip

Slooten , aan den Heer Fan der Stel, en

den raad .van Amboina , dat zy uit hun
fchryven aan die van Ternate hunne na-

dere order en begeerte omtrent die negen

onwillige Ceramfe, en aan den Koning van
Batsjan op zekere voorwaarde toegeftaane

dorpen , nader zouden konnen beoogen.

Negen Dit wierd aan dezen Koning in 't jaar

dorpen 1708. toegeitaan, die in de maand Au-
opCeram

gUftus den Kroon-Prins afzond , om van

EddhT" die dorpen bezit te nemen.

den 'aan Hy verfcheen den vyf en twintigflen

hem toe- met de chaloep Larike op de reede van
gcilaan.

^\mboina, en werd den zeven en twin-

tigften door de Gemagtigden , de onder

Kooplieden , Pieter Nttyts , Balthafar de

Bruynne, en Alexander van BruJ/'el, Boek-

houder , en geheim - fchryver van den

167ƒ , ten tyde van den Heer Hurdt
,

van boord gehaalt, en onder drie fchoo-

:

ten van de chaloep na land gevoert, en
daar ook zo ontfangen.

's Konings brief, die toen mede vanj)e

boord ging , en in een filvere fchotel door van

hen aan een Corporaal van den HeerJ'n

van der Stel's lyf-wagt, Mylraad, over-
l

?
en

.

gegeven, en weder in een ar
'

fchotel gelegt was , had de
een fpan , en was drie vingeren breed

,

nem

zynde
( gelyk wy zullen zien ) in 't Ma-

leits, en met een Arabifche letter, ge-

fchreven.

De brief wierd door dien Corporaal,

na dat hy met een geele zydc neusdoek
bedekt was, onder een geel Sonnefcherm
(de Koninklyke verwe) bloots hoofds

gedragen.

Hier op volgde , als in Proceflïe , de gtai

eerfte gezant, of de Prins van Batsjan om

('s Konings oudfte zoon) Kaytsjili Mant-
J

tin

Toer genaamt. Hy was een Heer van een
d

e

e

n

n

korte geftalte , geenzins de vetfte , en vet

na giflïng een of twee en dertig jaa- v«

ren oud. Hy had een Taffeta geel ^?
en rood gebloemt kleed aan , een rooden

]

gemarmelden Tulband ( Diftar of wrongs-
gewyze) op 't hoofd, die met verfcheide

filvere verdeelingen hier en daar in 't

rond, en wel een vinger breed, gelyk
zy omtrent ook zo verre van een fton-

den , onderfcheiden was , waar aan men
groote filvere quaften met loovers op de

linker zyde hangen zag. Ook had hy
een grooten rood en geel geftikten neus-

doek over zyn fchouder tot achter op
zyn rug hangen.

Op zyn zyde zag men een fchoonen
Cris, diens hegt van uitnemend fchoon
rood en wit Acarbahar, of Koraal was,
vier duim breed , hoedanig een zoort ik

noit meer gezien heb.

De tweede gezant , Doebo Doebo ge- Zyc

naamt , was Hhoekom , of 's Lands op- de r<

per-richter, een lyvig Heerj dog mede Trc

de langfte niet. Het was een man van

twee of drie en veertig jaaren , die een

Citfche rok aan, een enkel-roode Tul-

band , of Diftar Maboeka , met filvere

loovers op 'c hoofd , en ook een fchoo-

nen Cris op zyn zyde had.

Deze twee gingen bloots voets tuflehen

onze Gemachtigden in

Daar na volgde de Sjahbandar, of

Tollenaar, die de eerfte van hun gevolg,

en in 't rood Scharlaken gekleedt was.

De tweede van hun gevolg had een

geftreepten Armozynen rok aan , die van

twee perfoonen, in 't wit gekleed , met

Criflen op zyde, gevolgt wierden; dog

een derde, mede in 't wit gekleed,

fcheen wel een Piïefter te zyn.
Bchal-
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Behalven deze waren 'er zes oppaflers

van hen met fnaphaanen, die achter hen

gingen.

Dus gingen zy ten half elf 's morgens

na 't Kafteel Victoria , waar in zy van

den Heer Landvoogd, en zynen raad,

verwelkomt zynde, werden 'er ten elf

uuren vyf chargies met muskettery, en

op ieder chargie een kanon-fchoot
,
ge-

daan j daar na werden zy deftig met

wyn enz. onthaalt, zo dat zy toen van

geen verbod vanwyn in den Coraan fchc-

nen te weten ; ja die vocht begon hen zo

fterk in het hoofd te maaien , dat zy op

't einde Hecht Duitfch' begonnen te

(preeken , en vry buitenfporig te vuil-

bekken.

Na twee uuren verblyfs in 't kafteel

,

wierden zy door de zelve Gemagtigden

na een wooning aan ftrand , tot hun ver-

blyf gefchikt
,
gebragt ; dog zy hadden

voor hun vertrek de beleefdheit van alle

de koekjens en krakelingen", hun tot een

verfnapering (alzo zy onze fpyze niet

eeten zouden) voorgezet, en nog over

gefchotcn, mede na hunne wooning te

verzoeken, zo dat men ze hun in twee

fchotels na zond.

Ik bevond deze lieden ( met welke ik

daar na verfcheide maaien (prak ) van een

trotzen en moedigen imborft, hoewel zy

tegen my, en meer anderen, zeer beleefd

waren.

Deze Prins kwam, onder andere zaa-

ken, ook vernemen na een gefteente,

zynde een Robyn , of Karbonkel, die de

Koning zyn vader, of groot - vader on-

der den vader van Haffan Soelyman, op

Hila gelaten , en aan den zelven te bewa-

ren gegeven had, onder belofte vaneen
van zyn bloed-verwanten (gelyk hy nu
dede) daar om te zullen zenden.

De Koning fchreef 'er dezen Maleit-

fchen brief met een Arabifche letter , aan

den Heer Landvoogd van der Stel over
,

die hier neffens onder M. M. te vin-

den is.

Kalaam ui tfadoc.

Kawoel ui Hhac.

Hes
ton}; 's

ranl-

:fjanj aet

wn rit-

"cheit-

SUlthaan Makadeddin , Radja Batsjaan,

falaam afalul dengan dod akmaal jang

terbit deri pada Mahabet ui coloeb , iya

itoe Anacdah padoeka firi Sulthaan Ma-
kadeddin , Radja Batsjaan , jang menjam

peiken tfahhief ui ichlaas , akan menjatakan

hhormat ui aziezferta dengan tabea banjac

banjac , kapada ajahendah Heer Gouwer-
nadoor , Adriaan van der Stel ,

jang

memerentahkan dalam Negri Ambon

,

mamagang kawafa Comp'anjia , hingga

deri fakalien dalam India , febab tsjahaja

acalaan boediman, lagi bidjacfanaan mela-

I. Deel,.
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koeken pada fegalla pakardjaannja , sjaha-

daan mengafeh fegalla orang kafoekaran,
daan kadagangan, lagi mengatahoewifegalla
bangsja carieb, daan baayd, daan terlebeh

poela jang menganoegrahkan Allah Sabhha-
na wataala, falamat femporna oesjia oemor

zemani, lagi dikakalken Allah pada tampat

kabefaran , daan jang katinggian
, falama

lamdnja, Amin, Ja Rab UI Alamina.

Komedien deri pada itoe tiada ada barang

fafoewatoe , hanja Anacdah bilang , tatkala

kaitsjili Mangfor daan kaitsjili Doeba
Doeba itoe

, foedah membri tahoe kapada
ajahendah deri pada batoe iwakitoe itoe,

makka itoelah Auacdah minta , toelong

jedikit kapada Anacdah memanggil mana
orang

,
jaug menaroh batoe itoe namanja,

Toebang-Befi , bajik-lah ija menbawa
kapada Ajahendah Heer Gouwernadoor

,

makka Ajahendah mengambil batoe itoe,

membri kapada boedac anac Sjahbandar
jang bernama-Abdul-Rahhman itoe , karna

batoe itoe dengan djandjinja , djikaloe

Ajahenda tiada mengarti djandji itoe

,

baiklah panggil Latoewani, karna Anac-
dahfoedah membri tahoe kapada Latoewani
itoe tampat

\

Tiada ada tsjindra mata barang fafoewa-
toe feperti patut , hanja dowa ekor boerong
papoewa.

Demekianlah kamt tamat Kan foerat ini

deri atas aftananja Radja Batsjaan , deri

pada falikor Bart boelang Sjawaal , tahon

fariboe daan faratos dowa poeloh fatoe.

Een waar woord

,

Is een zinjfreuk der geregtigheit

.

E Keizer Makadeddin (dat is, de
ftandvaftige in 't geloof) de Koning

van Batsjaan, de overvloedige groette , en

volmaakte bede , voortkomende uit een har-

telyke vrindfehap, dat is, wwes zoons zyner

Majefteit, des Keizers Makadeddin, des

Konings van Batsjaan, die een blad van
opregtheit , ten bewys van zyne onvergely-

kelyke eere , benevens zyne menigvuldige

groetenis , toezend aan zynen vader , den

Heer Gouverneur, Adriaan van der Stel,

die V land van Ambon beftiert, en alle

magt der Maatfchappye waarneemt , tot

alles dat in India is , om dat hy den glans

van zyn verftand, wysheit, en voerzigtig-

heit, in al zyn werken doet doorfteeken, en

ook alle elendigen en vreemdelingen bemint,

en die ook kennis heeft van alle gejlagten,

die na of verre beftaande zyn, ende aan den

welken voornamentlyk, wederom de Heilige,

en boven al verheven God , een volmaakt

welvaren, ouderdom, en het tydelyke leven

Q_ fchenke s

D Vertaa--

ling van
den Ma-
leitfchen

brief,

door de
Koning
vanBa-
tsjan aan
den land-

voogd
van Am-
boina , de
Heer van
der Stel,

gefchre-

ven.
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fcbenke , en dien ook God eeuwig wil doen

zyn in de plaats van heerlykheit , ende van

hoogheit, tot in alle eeuwigbeit , Amen.

O ! Heer der Heirfchaaren

!

Forders zo en ijfer niets , dan alleen,

dat ik {of uw zoon) te zeggen hebbe, dat,

wanneer de Prince Mangfor , en de Prince

Doeba, Doeba, aan {u) myn vader, van

dien Robyn kennis gegeven hebben, uw
zoons verzoek is, om myn zoon {den Prince

voornoemt) een weinig te belpen, om den

genen te doen zoeken, die dezen fteen be-

waart, en die Toebang-Befï genaamt is;

laat hem den zelven by myn vader , den

Heer Gouverneur, brengen, en dat myn
vader dien fteen dan neme, en hem den

* Tol of jongeling , den zoon van den Sjahbandaar *

meefter
Abdul-Rahhman genaamt , geve, want by

aldien myn vader de zaak van dezen fteen

,

benevens 'f aceoord daar van , niet verftaat,

zo geliefd maar Latoewani te roepen,

aangezien vw zoon {of ik) V zelfde aan

Latoewani te kennen gegeven heeft; V
einde.

Ik hebbe niets ter wereld, dat waardig

is, u aan te bieden 3 dan deze twee fluks

Paradys-vogcls.

Aldu% fluiten wy dezen brief, in bet

Paleis des Konigs van Batsjaan, den een en

twintigften van de maand Sjawaal ( of No-
vember) in 't jaar {der vlugt van Moh-
hammed) elf honderd een en twintig,

{of 1709.)

Zy vertrokken den vier en twintigften

September met een Coracora van Larike,

in gezelfchap van Karel Schuierus, ge-

heim-fchryver van den land-raad , den
Vaandrig, Daniel Jan Piron, enjoannes
Lamprecht , Sergeant op Manipa, bene-

vens Kiay Maas, Orang Kaja van Lari-

ke, en zes Soldaaten van ons, na Ceram,
hebbende - nog een Tfjampan by zich.

Zy fchoten met hare. BafTen , en Mus-
ketten; dog van land wierd geen eene
fchoot gedaan. Ook waren zy van een
inftruétie , wegens 't gene zy daar te

doen hadden, voorzien, en de Heer van
der Stel had aan dezen Prins (volgens zyn
verzoek , en op ' t fchryven van den Koning
van Batsjan , twee honderd Ryxdaalders

,

onder belofte van die in Ternate weer te

zullen geven) verftrekt.

Zy quamen den twaalfden O&ober
's namiddags van daar weer voor 't ka-
fteel, en gaven bericht, dat zy eerft op
Liflabatta geweeft, en daar als vrienden,

door huwelyken aan de Liflabatters ver-

maagfehapt , zeer wel ontfangen j dog
dat die echter geenfins genegen waren
onder den Koning van Batsjan te ftaan

j

Zyn ver-

trek naar

Ceram
meteeni-
ge ge-

magtig-

den.

De mee-
fie wei-
gerden
onder
Batsjan te

ltaan.

gelyk de Orang Kaja van Saleman ( toe"
aldaar ook zynde, en onder dien van
Liflabatta fcheppende) mede weigerde,
zeggende , het altoos niet te zullen doen

,

voor dat hy daar over eerft het gevoelen

van den Koning van Saway zou verno-

men hebben , alzo hy zeide daar onder te

ftaan.

Even het zelve hadden die van Hatoe-
we, Saway, Toeloefen, en Hatilen ook
gezegt j dog die van Laulata en Papoeti

,

die onder Liflabatta ftonden , hadden dit

toegeftaan, mogelyk, om dat zy in ge-

fchil met die van Hatilen lagen ; dog dit

was wel door' de Orang Kaja's, maar
geenzins door hare onderdanen gefchied

}

die ook zeiden hier niets van te weten

}

zo dat , fchoon de gezanten dit , ten

eerften van daar gaande, tot hun voor-

deel namen , zy hier aan niets zullen

hebben, maar zig in gevaar ftellen, om,
zo zy die dorpen willen komen in bezit

nemen, nog 'eerft veele van de hare in

levens-gevaar te brengen , alzo zy zeiden,

noit onder dezen Koning geftaan te beb-
ben , en veel liever na 't gebergte te

willen vlugten. Derhalven oordeelde de
Landvoogd, en zyn raad, dat hier uit

maar veel opfehudding, en daar na veel

moeite tuflehen beide de Landvoogdyen
ftont te komen.

Immers dit was haar advys by 't ver-

trek van 't fcheepje de Schelp, en haar

fchryven van 't jaar 1706. op dat van
haarer Edelheden van den negen en twin-
tigfte December des jaars I70f , en
mede op dat van den Landvoogd van
Ternate, den elfden Mei 1706. Ook
hadden zy de dorpen Papoeti, nog Ba-
waart, niet konnen vinden.

Omtrent die van Liflabatta zeiden zy,
op dien Pati, nog zyn land, geen regt,

maar dit alleen nog te zeggen te hebben,
dat in vorige tyden de Pati van Liflabatta

aan een jonger zoon van de vorige

Batsjanfe Koningen , Colipa genaamt,
vier Soa's, of deelen, van dit dorp ver-

eert had, en dat daar op haar eifch ge-

grond wasj dog de Pati van Liflabatta,

die zeer magtig, en in ftaat is, om in

een half uur duizend Alfoerezen tot zyn
hulp te bekomen , zegt hier af niets te

weten, en nog minder te gelooven, dat

iemand van zyn voor-ouders zo dwaas
zou geweeft zyn , alzo die vier Soa's

meer, dan de helft van dat dorp, uit-

maakten.

Dus was deze togt, die agtthien dagen

duurde, en in welken zy maar op vier

dorpen aangegiert hadden
,

geen luft

hebbende om na Hoti te gaan , van zeer

weinig of geen belang voor hen, aan-

gezien hen het onderdaanfehap dier vol-

keren van haare Edelheden onder geen

andere
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andere voorwaarde toegeftaan was, als

voor zo verre die hier in zouden bewil-

ligen , 't geen overal misgevallen zynde

,

ftond daar ook verder niets van te komen,
gelyk ik ook zedert niets meer daar van

vernomen hebbe.

Waar op zy den twee en twintigften

Oclrober weer na Batsjan met die chaloep

vertrokken zyn, juift op de zelve dag,

dat de Landvoogd met de Hongi uit

trok , by welk geval de wimpel van haar

vaartuig van zelf van boven neer quam

,

dat zy voor een zeer ongelukkig voortee-

ken hielden.

Om egter dit aloude recht der Batsjan-

ders wat verder uit den grond op te ha-

len , moeten wy weten , dat zy 'er dit van

zeggen , dat de eerfte Moorfche Koning
onder hen een broeder, Colipa genaamt,
gehad heeft, die verfcheide dorpen op
Geram 's Noord-kuft met de wapenen
verovert heeft. Deze waren Hatoepetola,

of Liflabatta
,

( daar hy twee Campons
met volk als inwoonders liet ) Hatoewè

,

Saleman
, Qyaus , Permata , Hatilen

,

Papoeti, Laulata, Toeloefey, en Hoti

,

welk laatfte wel eenigen fchyn van waar-
heid heeft, alzo dat dorp uit eenen ge-

mengden hoop van Papoea 's, en Alfoe-

reezen, beftaat; ook is het graf van de-

zen Colipa hedensdaags op Kelang , daar

hy ftierf, nog te zien.

Na dien tyd zou de volgende Koning
van Batsjan een vloot van dertig Cora-
cora's uitgeruft, veel volkeren vanCeram
zig onderdanig gemaakt ^ veel dorpen
verbrand, en zelf ook de kuft van Hitoe
cynsbaar gemaakt hebben , waar boven
de derde Koning van Batsjan op zekeren
tyd den Hamba Radja, een Officier uit-

gezonden door den Koning van Ternate,
om fchatting van Hitoe op te halen, en
Sainani Canifi genaamt , ontmoet was , dien

hy in roeten geflagen , de Hietoeezen , by
den zelven zynde, gered , en hen met
een gefchenk van koftelyke gefteenten,

naar Hitoe te rug gezonden , en daar on-
der ook een fraaijen fteen, om die voor
hem, en zyne nakomelingen, te bewa-
ren , mede gegeven had , die onder eeni-

ge van den huize Tanihitoemeffing geraakt

was, en waar naar de Prins Mant/oer, als

een juweel van den Koning zyn vader,
onder apdere mede vragen quam.

In later tyden had een volgende Ko-
ning wel de helft van deze dorps-volkeren
vanCeram naar Batsjan gelicht, en de ove-
rige weder naar hunne negryen gezonden.
Ook had zeker Koning AU, naar dezen
vorfl volgende , eens dertig Cerammers
medegevoert , van welken nog een , Kai-
tsjiliPaunoefia genaamt, op Batsjan, nu
ettelyke jaaren geleden, nog leefde.

Eindelyk geven de Batsjanders nog voor,

dat de Papoefche roovers van Meflbwal*
(die toen onder Batsjan zouden moeten
geftaan hebben, dat bewys vereifcht) op
zekeren tyd beide de Ternataanfche ftad-

houders, Leliato en Loehoe omtrent den
hoek van Siel gevangen genomen, en dat
dieHeeren onder andere giften, om zig té

Rantfoeneren , ook Hatoewe belooft en
gegeven zouden hebben ; dog als men na
ziet , wat Kïmelaha Hafi , geweeft zynde Al 't wel-

ftadhouder van Boero,hier over zegt, ter
k
5
op

-

plaatfe daar wy van Hatoewe , onder de kom t.

zaaken van Amboina, fchryven, zo zul-

len wy vinden, dat de Ternataanfche ftad-

houders dit volflagen hebben ontkent , en
de Batsjanders veel zaaken met onwaar-
heid opgeven , 't geen ook de ooi-zaak is$

dat zy over al het hooft ftooten.

De Koning van Batsjan is van de Mo- Rans van

lukze Koningen de laatfte en nu de derde, den Iv0'

in rang. Zyn eigen naam onder deze vor- Batsjan.

ften is Colano Madehe , dat is, Koningvan
den uitgang, of op het einde , te weten Zyn
der Moluccos, naar den Zuid-kant toe, naam, en

alwaar men aan 't einde van zyn ryk die ]
oe

|
vier eieren vond , waar uit verfcheide Koning
magtige vorften gefproten zyn , van wel- van Ter-

kc hier na omftandiger in 't leven der nateook

Koningen van Ternate gefprooken wort. wannen
Hy is door den Koning van Ternate is.

mede verwonnen, die ook daarom een
zonne-fcherm in 't byzonder voert.

Deze Koning mag ook maareen zonne- Mogende

fcherm voeren. maar een

De Batsjanders ^ die in 't jaar 1284 nog fche
"^

op hunne nabuuren in 't wild roofden, voeren.

kregen eerft een Koning in 't jaar 1322,
en zelf toen ook het recht om in rang

,

als derde Koning der Moluccos ( zo my
uit hunne oude fchriften blykt) voor den
Koning van Tidore te gaan ; dat nog na

zyn zin niet was , alzo hy de eerfte in Kregeli-

rang wilde zyn , om dat die draaken- ge aarc

eieren tulTchen zyne klippen gevonden £eze.

r

_

waren. gen van

Zy fpanden in 't jaar 1343 , onder hun- ouds her.'

nen Koning, Sida Hajfan y met dien van
Tidore tegen dien van Ternate aan, en
ontnamen hem 't eiland Makjan, hoewel
Tbeloe MaJamo , Koning van Ternate

,

kort daar aan dezen Koning van Batsjan

,

verfcheide dorpen op Batsjan ontnam , en
hem naar 't gebergte op de vlucht dreef.

Verfcheide andere zaaken , deze Ko- De Ko-

ningen van Batsjan betreffende , zullen ningen

wy in 't leven der Koningen van Ter-
tnanjIO

nate (waar aan wy ons verder gedragen) verre'die

ontmoeten. bekent.

In 't jaar I46f verviel ook een zoon zyn -

van een Batsjans Koning, Bakar genaamt,

met zyn broeder op Liïlabatta, door een

ftorm met zyne Coracora derwaards ge-

dreven , alwaar de laatfte Orangkaja van

dit dorp wierd , en waar op dan ook een

CL 2 deel

\
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deel van hunnen eifch op 't zelve gegrond

is. Ook quam dezen Bakar naderhand

op de kult van Hitoe handelen
,

gelyk

wy onder de zaaken van Amboina zien.

Onder de Molukfe Koningen is die van

Batfjan , fchoon de geringfte, de aller-

hoogmoedigfte, tragtende gedurig (gelyk

van tyd tot tyd gebleken is ) zich zelven

hoe langer hoe grooter te maken.

In 't jaar 1660 den 2fften February,

zag men 'er geen kleinen blyk af, wanneer

de Koning van dien tyd , Alawaddin de

tweede, met. twee Coracora 's in Amboi-
na op Hila met zynen Capitein Laoet

,

of zee -voogd, Paunoejlfa , verfcheen j

maar aangezien hy geen pas
(
gelyk

noodig was ) van den Ternataanfchen

landvoogd aan den Ambonfchen mede
genomen had, zo wilde de Ambonfche
landvoogd, de Heer Hujlaart, hem niet

ontfangen , waar over dit korfelig Ko-
ninkje onverrichter zake weder naar de

Moluccos vertrok , alzo hy meende, dat

het beneden zyn rang was, een pas te ver-

zoeken.

Ondertuffchen fpeelde zyn zee-voogd

op Hatoewè , op Cerams Noordkuft ge-

legen, niet weinig den meefter, vandaar

wel twee honderd menfehen naar Batsjan

vervoerende , en die verkoopende , onder

voorgeven, dat de Heer landvoogd Cos

in Ternate hem magt over de dorpen Ha-
toewè, Toeloefey, Ptolematta, en meer
andere , om die te beftieren

,
gegeven

had > dog na dat de orangkaja van Ha-
toewè den i6&en O&ober hier over aan

den landvoogd van Amboina geklaagt

had , zo wiert hy ontboden , in hegtenis

gezet, en met een chaloep naar Batavia

gezonden, daar al die Batsjanze fnorke-

ryen dezen zee-voogt zeer qualyk op-

braken.

De oudfte dezer vorften , die my met
zyn naam voorkomt, is de voornoemde
Sida Hajfan.

Na den zelven weten zy van Zeynalab-

dyn , of Zeynulabeddien hunnen eerften

Moorfchen Koning, die in 't jaar 15-12

leefde, te (preken.

Hy wiert van zyn zoon , Bajang Scru-

ïda, en die weder van Alawaddien de
eerfte, gevolgt. Des zelfs vervanger is

zyn zoon, Noer Salaat (dat is 't licht des

gebeds ) geweeft , op den welken Ko-
ning Aaïï

, gelyk na den zelven weder
Alawaddien de tweede gevolgt is , die

kort voor 't jaar 1660 aan de kroon
quam.

In de plaats van die vorft is zyn broe-

der, Moe/om, gekomen, die door zyn
zoon, Kaitsjili Mant[oer , vervangen is.

Men wil , dat deze Koningen fterk in

magt toegenomen hebben , tot zo verre

,

dat zy, zonder hunne andere onderdaa-

nen te rekenen , alleen maar van de
Batsjanders wel veertig Coracora 's kon-
den bemannen.

In dien ftaat waren zy niet alleen on-

der Alawaddien de eerfte, en zyn zoon
Noer Salaat , maar zelf ook onder Ko-
ning , Doboe Bocboe^ of Alawaddien de
tweede , die een zoon van Noer Salaat

geweeft is , en die ten tyde van de Heer
Padbrugge , en nog omtrent 't jaar 1704
geregeert heeft. '

Hy word door dien Heer als een zeev

laatdunkend en opgeblazen vorft , en,

fchoon onvermogende, in opzicht der

andere vorften , nogtans zeer trots van
aart befchreven , hoewel hy zich tegen

ons in zyne gemeenzame ommegang , en

in zaaken , die 't vereifchten , wel be-

fcheiden, redelyk, en medegaande, wift

aan te ftellen.

Een blyk echter van zyn trotsheid

zag men daar in , dat hy , zonder zyn
vlag voor ons Kafteel Oranje te ftryken,

Zo maar op de Rheede quam , dat hem
in 't jaar 1CT83 by nader order harer Edel-
lieden van den ipdenjuly benomen is, al-

zo dat aan alle Koningen , en hunne ge-
zanten, wel uitdrukkclyk belaft is, dat

zy hunne vlaggen voor 't kafteel zullen

hebben te ftryken, en die daar na weder
konnen opeifchen.

Deze Koning was fcherp van oordeel , Ais

en van een groot vernuft, 't geen hy ook dit

zelf in perfoon in 't oeffenen van verfchei-
'™ !

de ambachten, getoont heeft (wetende ïyn

zeer konftig in goud, zilver , koper, der,

yfer, enz. te arbeiden , en alles ook zelf j°
m

te draaijen) waar van men verfcheide
c

fraai je ftukken, door hem zelfgemaakt,
in zyn hof befchouwen kan.

Even zodanig had hy cierlyke vaartui-

gen, netten, en andere dingen met veel

geeft gemaakt , waar van zyne nazaaten

al veel fchynen overgenomen te hebben.

Hy haakte zeer na vreemde macht , en
,

was derhalven niet veel te vertrouwen.

Ook was hy zo fterk in de vuift , dat hy
een buffel ter neder kon werpen.

Zyne regeering was zeer ftreng, gelyk
hy ook een ftrenge gemalin had , waar
door veel van zyn volk verliep.

Na hem is zynen broeder , Moe/om ( die

bevorens zyn Goegoegoe , of eerfte

dienaar van ftaat was) hem in de regering

in 't jaar 1709 ( of daar omtrent ) gevolgt.

Deze was van een heel anderen aart,

als zyn broeder , te weten , zeer hard-

nekkig, dom, boos, trouwloos, en op-

roerig.

Onder dezen vorft is de Batsjanze macht De

zeer veel afgenomen : want daar hy in 't
K
e

Q

"

jaar 1706, nog wel tien of twaalf dui- zeer

zend mannen fterk was, zo heeft hy in mini

't jaar 1707, wel tien duizend man, zo

door
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door de kinderpokjes , als door andere

jnmpen, verloren, zodat hy nu niet bo-

ven de twee honderd man fterk is j en

wil dat zo voortgaan, zo zal hy wel haaft

een Koning zonder volle zyn.

Hy heeft, hoe gering hy nu in volk

zy, echter by de Molukze Koningen nog

veel aanzien} en men wil zelf, dat hy

van ouds de vermogen fte van allen zou

geweelt. zyn j dog zedert hy zich by de

vyanden der E. Maatfchappy begaf, is

zyn macht geweldig vermindert.

Een teeken van achting is ook , dat

Zyn dochter aan de jonge Koning van

Tidore, Hbiimza Faharoddien ,
getrouwt

geween: is.

Zyn naam komt in de openbare fchrif-

ten als Melkeddien , dat is, Koning van

den Godsdienft, voor j dog de Prins,

zyn zoon , heeft my die aldus opgegeven

:

Sulthdn, Ibn Sidthan , Meikeddien Sjah,

KaitfjiU Moe/om , dat is, de Koning, de

zoon des Konings, de Koning des Gods-

dienfts, devorft, en erf-Prins , Moefom.

Hy was in 't jaar 1708 een man van on-

trent vyftig jaaren , heeft niet veel , dat

H5
merkweerdig was, uitgevoert, en is in 't

Iaatite van 't jaar 1709 overleden. Hy Zyn ver-

wierd door zyn zoon, den Prins , Kaytfjili
vaDSer«

Mant/oer, vervangen, gelyk die tot nog
toe dat ryk beftiert.

Daar ziet gy in 't kort alles, 't geen
wy van dat moedig Koninkje van Batsjan
te zeggen hadden, niets meer hier by te

voegen hebbende, dan een kleine teeke-

ning , die ons het eiland Batsjan , ten dee-
len in zyne ftrekking , en gebergten, ver- Teelce-
toont, gelyk wy dat hier by de Letters ningVan

H. H. aanwyzen. het eiland

AVaar mede wy een einde van de Be-
^ ats

J
an °

fchryving der Moluccos maken , om nu
verder tot het verhaal der zaaleen , van
ouds her in de zelve voorgevallen , over
te gaan j die wy met veel moeite uit

eenige oude Ternataanfche , en ten dee-
len ook uit eenige Maleitfche fchriften,

die wy bezitten, by een gezamelt, en als

uit den modder der aloudheid opgebag-
gert hebben , om die in helderen dag te

zetten , en aan de Europeers mede té

deelen.

dl MÖLÜK-
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ONkunde der ouden. En zelf der Portugeezen^ in de Molukze zaaken. Die opge-

heldert worden uit oude berigten der Ternataanen zelfs. De Setel der oudfte Mo-
lukze Koningen op Gilolo. By de meefle fchryvers onder de zelve niet getelt. Nader
bewezen uit oude Ternataanfche, en later berichten van onzen tyd. Die Koningen ge-

heel uitgejlorven , en nu niet meer bekent. Welke vorften van ouds Molukze Koningen
genaamt wierden. Wie nu alleen dien naam draagt. Duifterheid wegens Gilolo. Grooter

licht wegens de andere vorften der Moluccos. Hun volg-recht tot de kroon metter tyd

vervallen. Welke zy nu daar toe kiezen. En op wat wyze. Oude gewoonten, by't fter-

ven van een Moluks vorft. By hun gevangen zyn by den vyand. Hun aloude wyze van
malkanderen te hoonen, of te eeren. In 't ontmoeten ter zee. In 't voorby roejen van
landen. In malkanderen te bezoeken. Andere teekenen van fmaad , en voorteekenen

van oorlog. Vertoont by hun fpiegel-gevegten. Of in 's Konings Paleys. Hoe de Ne-
derlanze landvoogd hen ontfangt. Verfcheidenheid der Molukze Taaien. Deze vorften

mogen van niemand bezocht , nogbriefwijjelingmet hun gehouden worden , ten zy met
kennis van den landvoogt. Verdichte oorfprong dezer Koningen uit een Draak. Hoe de

Koning van Ternate nu den voorrang heeft. Voorzigtige behandeling der landvoogden
omtrent dit

ft,
'uk. Voor al op openbare maaltyden. 2&r.f plaatfing , en rang aldaar. Zaa-

ken , den Koning van Ternate in 't byzonder raakende. Hy munt uit in rang en merk-
teekenen van ftaat boven de andere Koningen. Redenen daar af. Voert vyf zonne-
fchermen. Dog de andere maar een. Zyn hoogmoet. Jaloezy daar over. Zyn voor-

recht in 't fcheppen. Plegtelykheid by 't geboren worden , of fterven van zyn kinderen.

Eerfte opkomft der Ternataanen in 't jaar iifo. 't Oudfte dorp op Ternate is Tobo-
na. De oorfprong van hunne Koningen. Hun eerfte hooft, Guna. Hun tweede hoofd

Molematitti. Hun derde hoof

d

, en eerfte Koning , Tfjitfjo. Tweede Koning, Poït,

Een dapper vorft. Derde Koning, Siole. Zyn fchermutfelingen met den Koning van
Gilolo. Die van Tidore, Motir, en Batsjan, rooven op Ternate. Tidoreezen gevan-

gen genomen. Fola-Madjahi , de Setel des ryx. Vierde Koning , Calebatta. Doet drie

van zyn broeders vergeven. Vyfde Koning Comala. Maleyers, en Javaanen in Terna-
te. Zyn oorlogen en veroveringen op die van Gilolo. En van een dorp op Tidore. Be-
paaling van 's Konings macht. Doet zyn zoon Abderama in zee ftooten. Zesde Ko-
ning, Patsjaranga Malamo. Zoonen tot de kroons-volging na dezen afgekeurt. Zeven-
de Koning, Sida Aarif Malamo. Javaanen, en Arabiers , in Ternate. Motir 's ver-

bond tujjcben de vier Molukze Koningen. Der zelver rang hier by bepaalt. Agtüe
Koning, Padji Malamo. Door een Hoer vermoort. Negende Koning, Sjah Adem.
Wint Makjan. Tiende Koning, Toeloe Malamo. De Tidoreefche Koning, wint

Makjan van den Koning van Ternate , de Koning van Gilolo red dien van Ternate.
Elfde Koning Bohejat. Twaalfde Koning, Molomatfjeja. Die zig, in 't Arzbifch

oejfent, en voor een heiligen gehouden is. Dertiende Koning, Momole. Door een Ma-
cafTaarfche byftt verbeven. Veertiende Koning, Gapi Malamo de eerfte. Een dapper

vorft. Vyftiende Koning, Gapi Bagoena de eerfte. Gilolo onder Ternate door eenhu-

welyk gekomen. Seftiende Koning , Comala Poeloe. Huwelyk tujjchen een Ternataan-

fche Princes , enden Koning van Batsjan. De Koning, Comala Poeloe, wint eenige

dorpen op Halamahera. Zeventiende Koning, Gapi Bagoena de tweede.
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Y de meefte fchryvers der Moluk-

fe zaaken is niet, dan duifternis

,

onkunde , en onzekerheid , te

vinden.

Zommige onder de Portugezen , die

daar van gefchreven hebben , weten ons

niet alleen geen netten zamenhang van

zaaken , maar zelf geen nette bepaaling

van tyd , wanneer , of onder wat vorften

,

die voorgevallen zyn , te geven.

Het is waar, dat de belle onder deze

Maffeius , en Jarricus
,

geweer! zyn , en

dat zy al veel zaaken zeer naaukeurig
,

maar egter zodanig niet , als 't wel be-

hoorde , aangeteekcnt hebben , buiten

dat zy in 't opgeven van de naamen , zoo

der landen, als der Koningen, 't zy door

onkunde der taal, 't zy by qualyk opge-

ven van anderen mede-onkundige , zoo-

danig ged waalt hebben , dat , zo men
daar na oordeelen wilde, men ten groo-

ten deele zou moeten vaft Hellen , dat zy

daar noit geweeü: , nochte de naamen dei-

zelve oit gehoort hadden.

Daar beneven, weten zy ons van geen

andere zaaken, als die by hunnen tyd

voorgevallen zyn , en dierhalven ook van

geen Molukze Koningen, dan die toen

leefden, het allerminfte te zeggen; al het

welke, gelyk wy onder de Levens der

Ternataanfche vorften aannaaien zullen,

omtrent het jaar if if , by Serraan
,
s ver-

fchyning in de Moluccos zyn aanvang

neemt.

Wy zullen dan hier omftandig eerft

van de wereldfe zaaken , van tyd tot tyd

in de Moluccos voorgevallen , en daar na

ook van de geeftelyke , of kerk-zaken

fpreeken.

Dat 'er gedenk-fchriften , of wel over-

heid t leveringen van veel ouder tyden, by de
orde Ternataanen zelfs bekent , en nog te vin-

den zyn, is zeker, buiten dat ik zelf dit

verfcheiden van hunne grootfte edelen,

en na-zaaten uit het aloud adelyk en vor-

llelyk huis Tomagola, mond aan mond
heb hooren verhaalen.

Ook is 'er onder de nazaaten van dien

vermaarden Ternataanfen Goegoegoe , of

ryx-beftierder , Marafaoti ,
( die in 't jaar

1697 den zyften Maart nog leefde) een

gedenk-fchrift te vinden , 't geen zeer

veel licht aan de gefchiedeniften van hun
land geeft, en ook de hier en daar in tyd

en zaaken gebrekkelyke verhaalen , zoo
der Portugeezen , als van andere fchry-

vers , merïcelyk opheldert.

By die gene , die grondige kermis der

Molukze zaaken , of van hunne Konin-
gen, en de zelve ten allernauwften on-
derzogt hebben, word onwederfprekelyk

erkent , en vallgeftelt ; dat in, en over

deze landen van ouds wel verfcheide Ko-
ningen , of Koninkjens

, geheerfcht heb-
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ben; maar dat, wanneer nog alles hier

zeer woeft , en in een dikke duifternis

van Heidenfê onkunde bedolven was, de
oudfte, en de vermogenfte op 't eiland

Gilolo ( 't geen de Ternataanen in 't ge-
meen Djailolo en ook Halamahera, dog
wy ó-Jü?*- Djilolo noemen) gewoont,
en ook daar, als de regte Molukze Ko-
ningen, het opper-beftier over al die an-

deren gehad hebben.

Dit verdient te meer opmerking, om
dat deze Koningen van Gilolo, die over

't geheel land van Halamahera , en over
al de naby gelegene Moorfche eilanden,

de opper-magt van ouds hadden , by de
meefte fchryvers alzo weinig onder de
Molukze Koningen geftelt worden, als

dat zy Gilolo mede onder de eilanden

van dien naam optellen , daar het nogtans
zeker is , dat op Gilolo van ouds de
ryx- zetel der oudfte vorften van dien

naam was ,
gelyk ook die Koningen nog

lang, ja eeuwen daar na, met dien zeiven

naam van Koningen van Gilolo , hoewel
niet altydt met die zelve magt, geregeert

hebben; gelyk zy ook hun hof in de bogt
van Gilolo hielden ; waar na die vorft

ook Dicoma Colano, dat isj bogt- Ko-
ning , genaamt is.

By de Ternataanen is bekent , wat
hunne Koningen, Marrboem, en Zeynul-
Abedien, van den magtigen Koning van
Gilolo in hun tyd nog geleden hebben

;

en uit hunne overleveringen blykt klaar,

dat hy onder de Molukze Koningen , by
hen de vier Colano 's genaamt , zelf in

den later, en ontrent onze tyden nog, als

de eerfte in rang gefteld word, gelyk zy,
die dan aldus optellende , zeggen , dat

het toen de Koningen van Gilolo, Ter-
nate, Tidore, en Batsjan, waren.

Daar zyn 'er, diemeenen, dat de laat-

fte dezer Koningen van Gilolo zig door
zyn buitenfporigheid by zyn onderdaanen
zo gehaat maakte , dat zy van tyd tot tyd
meeft van hem afvielen, van welke zig
zommige naar het eiland Ternate , andere
naar Tidore , en ook veele naar Ba-
tfjan begaven , alwaar zy ieder hunne by-
zondere Dorp-heeren kozen , die metter
tyd in magt zodanig toenamen , dat zy
daar na ook den naam van Koningen
voerden, latende egter nog lang daar na
den voorrang der Molukze Koningen aan

die van Gilolo , dien ik bevinde niet al-

leen in de tyd van des zee-voogds Mate-

ïief komft in Ternate nog in ftaat, hoe-

wel toen al zeer gering , en in perfoon

,

nevens andere Molukze Prinfen , by dien

Heer geweeft te zyn ; maar de zelve heb-

ben zig nog lang daar na als Koningen
van dat landfchap , of ten minften met
dien naam

(
gelyk in 't leven van den Ter-

nataanfchen Koning Modafar in 't jaar

i6iz

By de
meefte

fchryvers

onder de
zelve niet

getelt.

Nader
bewezen.

Uit oude
Terna-
taanfche

En later

berigten

van onze
tyd.
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ï6n in zekere brief van den Koning van

Tidore, en ook in die van Hhamza in 't

jaar 1638 blyken zal) bekent gemaakt,

tot dat men die als heeft laten uitfterven,

en hun land (meeft door toedoen derNe-
dcrlandlche Maatfchappy) onder den Ko-
ning van Ternate gekomen is , waar op

anderzins de Ternataanze Kaytfjili, of

Prins Alam, in 't jaar 1681 Goegoegoe,

of ryx-beftierder van Ternate het waar-

fchynelykft regt had -, gelyk hy ten tyden

van den Nederlandfchen Ternataanfchen

landvoogd , den Heer Robbert Padbrugge,

daar van ook nog den ydelen naam voer-

de , zonder egter eenige magt of beftier

daarover, maaralleen dat vermaak te heb-

ben, dat hy dit Gilolo of Batoetsjina,

nu en dan wel tegen de onzen, als 't

befte en vrugtbaarfte deel van 't ganfeh

eiland, prees.

Gelyk nu die naam van Koningen der

Moluccos van ouds aan die vier Koningen

gemeen was, alzo heeft in den later tyd,

en by 't merkelyk aangroeijen van de

magt des Konings van Ternate , die vorft

alleen zig dien grootfehen Titel van Co-
lano Maloko, of Koning der Moluccos,

tot nadeel van al de anderen, aangema-

tigt , die wel eer by zyn krooning ook

opentlyk uitgeroepen wierd , en die hem
alleen ook nu hedendaags nog gegeven

word, gelyk ook zedert die tyd, dat hy

zich dien Titel alleen aanmatigde, de Ko-
ning van Gilolo, eigentlyk Dicoma of

Djicoma Colano, dat is, bogt-koning,

die van Tidore , Kie-ma Colano, dat is,

berg-koning, en die van Batsjan , Colano

Madehe, dat is, Koning aan 't einde (te

weten der Moluccos ) genaamt wierd.

Wel is waar , dat de grootshertige

Ternataanen voorgeven, dat Maloko in

hun taal, wyd-uitgebreid , beteekent^ en

dat hunne Koningen dien naam , als hun
alleen eigen, daarom droegen, om dat hun
gebied zig zo verre namelyk in 't Noor-
den tot Mangindanao, en in 't Zuiden

tot Solor toe, zou hebben uitgeftrektj

maar zo het al waar is , dat dit woord
zulk eene beteekenis in het Ternataans

heeft, zo bewyft dit egter niets ten hun-

nen voordeele , alzo wy reeds getoont

hebben, dat die van ouds al door den

Koning van Gilolo alleen, en daar na nog
lang van hem nevens de drie andere Mo-
lukfe Koningen , en zelf op een tyd , wan-
neer de magt derTernatanen nog zeer ge-

ring was , en nog niet de minfte betrek-

king daar toe hebben kon , gevoert is.

Hoe groot egter te voren die vorften

van Gilolo of Djilolo geweeft zyn, zo is

het ons egter onmogelyk geweeft by na

iets daar van, 't zy van de Ternataanen,

't zy van die andere Molukfe eilanders,

te ontdekken.

Het gene de voornoemde Portugeefche

fchryvers daar af aangetekent hebben , is

zo mager, en onordentelyk , dat het ons

tot het opftellen van een nette lyft hun-

ner Koningen in 't minfte niet heeft kon-

nen dienen ; weshalven wy datgene, 't

welk ons daar van uit hun bekent is , in

delevens der Koningen van Ternate, daar

het te pas komen zal , zullen inlaffen.

Aangezien wy dan beter , en netter Gr

kennis van deTernataanfche,Tidoreefche *ic'

en Batsjanfche zaaken , als nader aan onze
|J;

tyden, hebben, zullen wy daar af zulk vo

een net verhaal , als ons mogelyk is , doen, de

en daar toe de berigten zo van onze land- ™
genooten, als ook die der Ternataanen,

gebruiken, waar omtrent my zeer veel

ligt gegeven heeft zeker naeukeurig Ter-
nataanfeh berigt , uit de alleroudfte.overle-

veringen van die Natie door den Moluk-
zen Goegoegoe , ofRyx-beftierder , Mara-
faoli, te zamen geftelt, en aan den Kime-
laha , of ftadhouder, Marafaoli , zynen
na-neve, die 1681 nog leefde , nagelaten,

van welken laatften Marafaoli het zeer

gevallig in myn handen is gekomen, waar
door my dus gelegenheid gegeven is, om
daar van zeer veel zaken vry naukeuriger,

dan andere, te konnen opftellen.

Om dan met ordre van deze drie laat-

fte Molukfe vorften te fpreken , zal het

van nooden zyn, dat, eer wy, volgens

ons voornemen , van yder in 't byzonder
melden, wy eerft die zaaken, die tot

hen zo van ouds, als ook nog in 't ge-

meen betrekking hebben , voorftellen.

Eene der oudfte Molukfe gewoonten,
en plegtelykheden , by al deze Koningen v

gebruikelyk, is deze, dat onder hen niet ['

de zoonen den vader , maar zyn broeders,

of broeders en zufters-zoonen , den over-

ledenen in 't ryk volgen, een gewoonte,
die niet alleen by meer Indifche vorften,

als by die van Malabar, in Amboina en
elders, maar zelf ook (zo Grotius in

zyn Boek , Het recht van oorlog en vrede.

Cap. 7. Setl, 24. aanhaalt ) by de vorften

van Numidien, 't Gelukkig Arabien,

van Marocco , en Fes, van ouds her,

gelyk ook by meer andere vorften, die

wy nu voorby gaan
, gebruikelyk ge-

weeft is.

Deze plegtlykheid , een der oudfte, is w
hoe langer hoe meer nagelaten , tot zo 'J

verre, dat ons veel Koningen , die hun-
ne vaders in 't ryk volgden , zo wel^ in

Ternate als by die van Tidore , voorko-

men zullen j hoewel 'er onder geweeft
zynj die hun vaders volgden , om dat

die by hun leven afftand deden , gelyk

Saifoddien Koning van Tidore voor zyn

zoon , den Prinfe Céram , namaals Hham-
za Faharodden genaamt, gedaan heeft.

Dus
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[Dus bleef wel 't ryk altyd aan 't zelve

geflagt , maar alleen in opzigt van de

! eene zyde, en niet in de nederdalende

Linie > waar by zy dan in 't gemeen ook

wel op dien zagen, die in opzigt van

zyn moeder de verhevenite van afkomft

was, 't geen dan ook wel aanleiding ge-

geven heeft, om den jongften zoon, of

broeder , in de plaats van den oudften , te

verkiezen.

Het woord van verkiezen gebruike ik,

om dat hun ryken niet erflyk zyn j en

om dat de vorften , ook zelf de naaft-

geregtigde tot de kroon , daar toe altyd

by de ryks-grooten verkoren worden j

by al 't welke nog komt, dat jegen-

woordig die keure zelf nog niet geld,

ten zy die Koning door den algemeenen

Nederlandlen Landvoogd te Batavia , en

door zyn raaden, goedgekeurt zy} en

om die verkiezing te gemakkelyker te

konnen goedkeuren, zo dragen zy vooraf

door hunnen Landvoogd in Ternate, en
zyn heimelyk beleid in dezen , wel goede

zorge, dat de ryks - grooten geen anderen

Koning kiezen , dan die zy geerne zagen}

gelyk dat in de verkiezing van Saifoddien^

Garfea 9
en anderen, gebleken is.

Wanneer een dezer Molukfe Koningen

.!oi- quam te overlyden, bragten hun oude

plegtlykheden mede , dat de levende vor-

ften den overledenen door een gezant-

fchap , alleen ten dien einde derwaart
gezonden , de laatfte eere aandeden ; waar
van men een feldzaam voorval in 't jaar

1 6ij. in Mai , by de komit van de Heer
'Gillis van Zeift , Landvoogd in Ternate

,

zag : want die van Ternate hadden , vol-

gens deze oude gewoonte der Molukfe
vorften, een gezantfchap na Tidore ge-

zonden, om den toen eerft overledenen

Koning aldaar te helpen begraven } maar
"'S vermits de Ternataanen aan de Tidoree-

II9

k

't

ie

zen een zeer quaden trek gefpeelt, en zy
nog geen gelegenheit gehad hadden , om
die te wreeken, namen zy dat nu waar
met die gezanten, nevens hun Coracora,

of vaartuig , in beflag te houden.

Ook telt de Tidorêfche Koning in 't

e
ar 161 z

t
in een brief aan den Terna-

anfchen Koning Modafar gefchreven,
en den zesde Mai ontfangen, onder de
oude Aiolukfe gewoonten, dat zy na lang

genoeg met den anderen geoorlogt , en
zich daar door geheel afgemat te heb-
ben, dan gewoon waren op te hou-
den , en malkanderen met fchryven

,

Vannen Bitsjaaren, dat is, beraadflagen , te

verzoeken; en in dien zelven brief haalt

die eerfte Koning ook aan , dat hy j op
Modafar 's verzoek , om zynen vader,
Koning Saïdi, o£Sahid, die by de Cafti-

liaanen in Manila gevangen zat , te helpen
verloffen, ingevolge van hun aloude

1. D ÉEL.
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Molukfe gewoonten, niet in ftaat was,
om zulks te doen , alzo die mede bragt,

dat de een Koning wel voor den anderen,

die gevangen mogt zyn by den vyand

,

fprak, byaldien hy door den vyand in het

veroveren van een ftad , of vefting, daar

hy mede in was , gevangen genomen
wierdj maar geenzins, zo hy zich zelven

in 's vyands handen overgegeven , of zich

aan zyne befcheidenheit vertrouwt had

,

gelyk van dezen Koning Saidi gefchied

was.

Wanneer deze vorften , of hunne vol- Hun

keren , malkanderen ter zee ontmoeten

,

aIoude

en voorby fcheppen, konnen zy malkan- manfan-
deren geen grooter hoon aandoen, dan deren te

dat zy ruggewaarts met het fpits van hoonen

,

hunne Pangeaien , dat is , riemen , cf
te

icnep-ipaanen , t water voorwaarts klet-

fen; of wanneer zy in vriendfchap by
den anderen , of omtrent malkanders

ftranden , ter plaatfe daar hun Coracora's
in '

t om„

leggen, of daar hun dorpen zyn, komen, moeten

zo nemen zy het voor de grootfte fmaad- ter zce -

heit, die men hun aandoen kan, op,
als men met den voorfteven van zyn
Coracora, of van eenig ander vaartuig,

regt toe regt aan daar op aanlegt, en
gelyk dit een klaar teeken van oorlog

j

en yyandfchap is, die men reeds heeft,

of ook wel eerft zoekt , alzoo nemen zy
het in tegendeel voor een teeken van
vrede en vriendfchap op , dat men , den
wal genakende, zyn vaartuig omwend,
en met den agterfteven des zelfs den wal
aandoet, en ook zo het vaartuig op den
wal haak.

Wanneer d'eene vorft des anderen 's in -

t

verblyf-plaats of 't eiland, daar hy woont, voorby

voorby roeit, zo moet men met 't flaan
roeJen

van de Gong , en Tifa ( werktuigen , na la"^
welker eenparig geluid zy op de maat
fcheppen ) zo lang , tot dat men voorby
die plaats is, ophouden ; een zaak, waar
mede de Koning van Tidore, Saifoddien,

zeer dikwils misnoegen aan de Koningen
van Ternate van tyd tot tyd gegeven
heeft ; hoewel dat door een voorzigtig

beitier , of wel door een geVoegelyke te

gemoetkoming der Nederlandfe Land-
voogden in Ternate, nog altyd in de
beite vouw geflagen, en daar door veel

moeite en oorlogen , by dien vorft tegen

de Ternataanfche Koningen uitdrukkelyk

door zulke moetwillige en trotfe bedry-

ven maar gezogt , van tyd tot tyd voor-

gekomen is ; daar anders die Koningen
van Ternate deerlyk aan zouden gereden

hebben ; te meer , alzo de Tidorees

,

loofer dan de Ternataanfche Koningen

van zyn tyd , voor af de Ternataanfche

Ryks-grooten al op zyn zyde had weten té

krygen.

R Als
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In m al-

kanderen
te be-

zoeken.

Andere
teekenen'

van
fmaad

,

en voor-

teekenen

van oor-

log.

Vertoond
by hun
Spiegel-

gevegten.

of in

'slvonings

Paleis.

Als zy ('t geen felden gefchied) mal-

leanderen bezoeken, het zy dat de Koning,
|

Ryks - grooten , Hovelingen, gemeene
lieden, of hunne vrouwen, den anderen

gaan zien , en zy ten dien tyde eenige

oude wrokken opnaaien , malkanderen

iet verwyten, of den een den anderen

daar over befpot ; of ook wanneer zy,

malkanderen bezogt hebbende, zonder

behoorlyk affcheid te nemen vertrekken,

en hun touw van 't vaartuig, waar mede
zy by den anderen quamen , ir.il glippen

laten, zo is het een zeker teeken, niet

alleen van een groot misnoegen , maar

dat word voor een openbare verklaring

van oorlog , by alle die vorften , en hun
onderdaanen, gehouden.

Voornoemde Molukfè Koningen hou-

den ook voor een bittre fmaad , wanneer

of hun eigen onderdaanen , of die van

hunne naburige vorften, ja zelf ook de

grooten, 't zy van hun, of eenig naburig

ryk, zig voor hun, niet met de handen

voor, of tot aan den mond (gelyk de

gewoonte van hun regte eerbieding is)

komen verootmoedigen, maar wanneer

zy hun gevouwen handen fpits op tot

voor hun voorhoofd, of zelf daar wel
boven, verheffen.

Hier uit konnen zy aanftonds merken

,

welke hun vrienden , en welke hun vyan-

den zyn j even gelyk zy dit mede weten
te ontdekken aan de Spiegel -gevegten,

die zy dikwils van de jongelingen, en

hun voorvegters, tot vermaak der groo-

te gezelfchappen, en in 't gernein na

hunne openbare maaltyden, aanregtenj

want in zulk een Spiegel-gevegt zal een

,

die hun wel genegen is, het hoofd met
beide handen over en weder fchudden,

dog een qualyk genegene zal dat maar
met eene hand doen.

Het word ook voor een teeken van

hoon opgenomen, zo iemand in 's Ko-
nings tegenwoordigheit op eenigen drem-

pel van een deur blyft zitten , of ook zo

zy de geflikte pronk - neusdpeken , die

zy gemeenelyk op hun fchouders dragen,

als zy iemand gaan bezoeken , niet ten

eerlten daar af nemen , 't gene zy voor
even zo fmadig opvatten, als wy gewoon
zyn aan te merken , dat iemand zig onder
ons verftouten dorft by een Koning, of
de hooge Overigheit van den lande zyn
hoed op zyn hoofd te houden. Ja zelf

worden die neusdoeken, na dat de per-

foon, die ze draagt, van een hoog, of
laag aanzien is, ook meer of minder, en

dat zelf met veel beleefdheit, en ge-

fwindheit, van zyn fchouders afgelicht.

Op al welke zaken, als van veel aan-

gelegenheit, een Landvoogd der Maat-
fchappy zeer naauwkeurig te letten heeft

,

gelyk hy noodzakelyk daar af kennis

U K S E
hebben moet , om al de fwarigheden

,

I

die daar uit zeer ligt zouden konnen
ryzen, tydelyk door een voorzigtig be-

leid voor te komen.
Als de hcdensdaagfe Koningen der

Moluccosden Nederlandfchen Landvoogd
in Ternate komen bezoeken, zo is 'er

een zeer groot onderfcheid in , of zy

komen om hem wegens zaken der E.

Maatfchappy te fpreken, dan wel, of zy

maar komen, om hem als goede vrienden,

en uit beleefdheit , die eere te doen met
voornemen, van daar maar een uitfpan-

ning van geeft, en een vermaakje ('t geen
zy zo nu en dan al eens doen) te

nemen.

By hun komft gaat hy hun tot aan de

poort van de fterkte te gemoet. Komen
zy dan wegens zaken der E. Maatfchap-

py , zo neemt hy van hun de hooger
hand j maar komen zy hem als goede
vrienden zien, zo bied hy hen, volgens

uitdrukkelyken laft der E. Maatfchappy,
de hooger hand wel aan ; maar zy willen

die van hem, dien zy alle Bapa, dat is,

Vader, noemen, noit nemen, aanmer-
kende dat het niet wel voegen zou , dat

een zoon aan zyn vaders hooger hand
ging.

By het gaan en komen van yder dezer

vorften, word gemeenlyk ook driemaal

voor, en weer drie- ook wel zomtyds
vyf-maal by hun vertrek met grof ge-

fchut gefchotenj een eere, die hun ook
aangedaan word, als zy manr voorby de
fterkte vaaren , mits dat zy dan eerft

fchieten, of de fterkte groeten moeten 5

waar op dan by de onzen geantwoord
word. By al het welke men ook wel
voegen mag, dat 'er by openbare maal-

tyden der E. Maatfchappy, wanneer zy
daar tegenwoordig zyn, zeer veel ter

eere van hun , en voor al by het drinken

van hunne gezondheden , met Prinfê-

ftukjens gefchooten word.

Ook zyn deze 'drie Koningen niet al-

leen in het algemeen zeer jaloers op
malkanderen , maar hebben ook yder hun !

byzondere fpraak, kleeding, en fwier van
vaartuigen. En door deze verfchciden-

heit van taaien komt het, dat een en de

zelve eilanden zo verfcheidcnlyk genaamt
worden, dat vele daar door verbyftert

zyn, vermits de Ternataanen, de Tido-
reefche , en Batsjanfe eilanden , of wel
andere , onder hun gebied behoorende,

altyd op hunne eigen wyze, en in hun
taal , anders als de Tidoreczen , of Bats-

janders
,
gewoon zyn , te noemen , 't

geen die van Tidore, en Batsjan even zo

weder omtrent die van Ternate , en ook

omtrent malkanderen, doen.

De Ternataanfche taal is zeer hoog-

dravend, en komt in deftighcit,en klank

naaft

H
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naaft aan de Spaanfche. Uit hoogmoed,

en ten bewyze dat zy onder niemant

anders ftaan , zo zullen zy in haar fchrif-

ten geen andere, dan deze, gebruiken.

Zy hebben mede een gewoonte onder

malkanderen , van den eene des anderens

onderdaanen liftig te verleiden , en ze

malkanderen te onttrekken.

Geen van deze drie Koningen mag
ook door iemand , buiten kennis van den

Nederlandfen Landvoogd , bezogt werden.

Buiten zyne vergunning mag ook nie-

mand met hen fpreeken , nog eenige brie-

ven aan hen zenden, of van hen ontfan-

gen, ten zy de Landvoogd daar toe ver-

lof gegeven heeft.

Ook gaat zyn magt zo verre, dat hy
al zulke brieven, als hy wil, en 'tnoodig

agt, kan opbreken, lezen, en vind hy
het goed , die weer gefloten overgeven

,

of ze anders , zo 'er zwarigheit in fteekt,

maar na Batavia aan hare Hoog Edellie-

den lenden.

Indien nu deze of gene gevolmagtigde

eenige brieven van Batavia , A mboina

,

ofte van eenige andere plaats, van een

van deze Koningen krygt, zo moet hy
die aan den Landvoogd eerft overgeven,

die ze voor af doorleert, en naziet, of

ze zonder gevaar voortbeftelt mogen
worden.

Zeker geval is my bekent van een

brief, door een Heer van veel aanzien

aan den Tidorêfchen Koning Hhamza
.Faharoddien gefchreven , welken des zelfs

gevolmagtigden aan den Landvoogd, den

K E N. *3*

Heer Jacob Claaszoon, moeften overge-

ven
,
gelyk hy dien brief ook opbrak

,

las, weer toezegelde, en aan die gevol-

magtigden wedergaf met deze byvoeging

,

dat zy alles, 't geen hy daar omtrent
gedaan had, vryelyk aan dien Heer, die

hun deze brief toegezonden had , konden
overfchryven.

Het is waar, dat Koning Hhamza
Faharoddien, by de overgave van dien

brief merkende , dat die geopent was

,

aan die gevolmagtigden vraagde , wie dien

geopend had , en hoorende , dat de
Landvoogd het gedaan had , zeer fpytig

,

en fcherp dreigde, daar over aan haar

Hoog Edellieden te zullen fchryyen , en
te zien, wie zo ftout derft zyn, dat hy
brieven, aan hem hoorende, zou ope-
nen; maar het is zeker, dat de Land-
voogd hier in niet anders , dan volgens
zyn laft, doet, hoewel ik geloove, dat
hy juift altyd niet even ftipt dat bevel
opvolgt , en dat hy hier in met een groot
onderfcheid omtrent vrienden , of vyan-
den, handelt; waar omtrent het ook zeer
veel gewicht toebrengt, na dat hy zulk

,
een Koning genegen , of ongenegen is.

De Koningen van Ternate, Tidore,

en Batsjan , zeggen , dat zy van een en Verdich-

den zelven Draak ; dog yder uit een te oor-

byzonder ei, gefproten zyn; om welke |PronS

redenen de Koning van Batsjan een Koningen
Draak boven op zyn Palcis heeft uitge- uit een

fneden ftaan. • Draak.

Anderen , dit wat verder ophalende,

zeggen , dat de Molukfe eilanden van

ouds door een vorft , Bigara , of Bikoe

Cigara
,
genaamt , beftiert zyn , en geven

verder dit navolgende verdigtfel als een

zuivere waarheit op; dat deze vorft op
zekeren tyd uit varen gegaan, en met
zyne Gilala (een zeker ihel- zeilend, en

te gelyk licht roei -vaartuig) omtrent
Batsjan gekomen zynde, eenipe Bam-
boefen, of Indiaanfch riet, tuflehen de

klippen gewaar wierd , 't welk hy belaft-

te af te kappen; maar dit was zo ras niet

begonnen , of men vernam by den cerften

kap, dien men daar in dede, dat 'er eenig

bloed uit quam.
Dit ontftelde dezen bygeloovigen vorft

zeer fterk ; maar nog veel meer, dat hy
aan den wortel van dien Bamboes -ftoel

( want zo groeijen zy by een ) vier eyeren

vond , die zeer wel naar Slangen-eyeren
geleeken.

Terwyl hy nu bezig was met deze

eyeren te befchouwen, hoorde hy een

ftem , als uit het riet voortkomende , die

tot hem zeide : Gy moet deze vier eyeren

wel gadeftaan, en wel bewaaren, alzo uit

de zelve vier Vorftelyke perfoonen ftaan
gebooren te 'worden.

De vorft, hier door opgetogen , nam
die eyeren mede na zyn Paleis, en ver-

nam niet lang daar na, dat daar uit drie

mannen, en een vrouw, te voorfchyn
quamen, van de welke een de Stam-vorft
der Koningen van Batsjan., een de voor-
vader der Boetonfche Koningen , en een
de Stamhouder van een der vorften in de
Papoefche eilanden was, gelyk dan die

vrouw ook aan zeker magtig vorft van
Loloda , op 't groot land van Halamahe-
ra

,
getrouwt geweeft is.

Een verdichtfel, in zyn oorfprong wel
wat na de geboorte van Leda 's kinderen

,

toen zy van Jupiter in de gedaante van
een Swaan befwangert wierd, gelykende,
daar een ey voor den dag quam , uit het
welke Pollux, Cu/lor, en Helena voort-
gekomen zyn; gelyk wy dit by den
Roomfchen Lierdichter Horatius Lib. z.

Sat. i . gemelt zien

:

Caftor gaudet equis , ovo Prognatus eodem

Pugnis.

Dat is:

'Te rennen met het paart kan Caftors hart

bekoren :

V Gevecht den and'ren uit een zelleve ey

geboren.

R z Ma-
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Hoe de
Koning
van Ter-
nate nu
den voor-

rang

heeft.

Voorzig-
tige be-

handeling

der Land-
voogden
omtrent

dit ftuk.

Macrobins zegt Lib. 7. c. 16. Saturnal.

dat een ey een zinnebeeld van de Wereld
is. De Syriers, en Feniciers , deden

hunnen God , of de gefternten, ook uit

een cy voortkomen, zo dat dit al een oud
gevoelen is.

Ter gcdagtenis van dit voornoemt

voorval eeren veele van deze volken niet

alleen dezen Bikoe Cigara ; maar zelf ook

nog die rotien , tuflehen welke die cyeren

gevonden zyn. Waar by men nog voegt,

dat uit het ey des eerften Konings van

Batsjan derthien Heidenfche vorften van

Ternate na den anderen gefproten zyn,

tot dat een Sulthan van Tidore, Bonga

genaamt , opdaagde , die den Alcoraan

,

of 't Moorfch geloove, aannam } dog
wie deze Koning geweeft zy, blykt my
nergens , zo dat het maar een opgeven
van 't moedig Batsjans Koninkje is, dat

zig uit dezen hoofde ook beroemt, den
oudften der Molukfè Koningen te zyn,

ten bewyze van dien nog de klippen en

de plaats omtrent zyn land , daar dit

voorviel, vertoonende.

Dit is dan een verhaal, waar uit men
klaar ziet , dat het opgeven van den voor-

noemden oorfprong dezer drie Koningen
van een en den zelven Draak, maar uit

drie byzondere eyeren, met zeer weinig

verandering, uit een diergelyk verhaal

der ouden, getrokken is.

Wat nu hedendaags den rang dezer

drie Molukfe Koningen aangaat , het is

zeker, dat die , hoe jaloerfch zy ook
daar over tegen malkanderen zyn , buiten

alle tegenfpraak , den Koningen van Ter-
nate toekomt, na welke die van Tidore,
en dan die van Batsjan, volgde j en dat

die van Tidore die eere van oudsher

aan de vorige Koningen van Ternate ge-

geven hebben , zal ons klaar in 't vervolg,

by 't verhaal van Koning Modafar 's le-

ven, en elders, blyken.

Schoon nu den Koning van Ternate

den rang , en hooger hand der twee
andere Koningen toekomt , zo mydmen
egter , zo veel als mogelyk is, hen by
den anderen te laten komen.
Het gebeurt egter zomtyds zeer ge-

val'lig , dat 'er twee op een en den zelven

tyd den Landvoogd komen bezoeken, in

hoedanigen voorval hy hen yder in een

byzonder vertrek brengt , en hen daar

door eenige van zyne raaden zo lang doet

onderhouden, tot dat hy, over en weder
dan by den eenen , dan by den anderen

,

gaande, zyn zaaleen met hun verrigt, en
zo gelegenheit van hen weer invoegen,

als zy quamen, weg te geleiden, beko-
men heeft.

Dus quamen in 't jaar 1708. de Ko-
ningen van Ternate en Tidore , KayTsjili

ïolucco , en Hhamza Faharoddien den

Landvoogd, Pieter Roofelaar, te gelyk
bezoeken ; dog fchoon die Heer de voor-

zigtigheit had van behoorlyke fchikking

te nemen in hun te ontfangen, en te

onderhouden, om onluften, die hy tuf-

fchen henvreefde, voor te komen, kon
hy egter (gelyk wel meermalen voorviel)

niet beletten, dat zy beiden buiten op
de groote zaal quamen, daar zy malkan-

deren met een verbaazende trotfehheit

voorby wandelden, zonder aan malkan-
deren eenige andere eerbied te toonen,

dan dat die van Tidore zeer ftraf tegen

den anderen zeide , "Tabee Djouiv Radja
,

dat is, Zyt gegroet Heer Koning ; waarop
die van Ternate weer het zelve even
ftraf, en trotfeh , antwoordde, zonder

dat zy verder, fchoon verfcheide maaien

als ftaaken voorby malkanderen over en
weder wandelende , een woord meer te-

gen een fpraaken , of ook een glas wyn
met malkanderen, maar wel verfcheiden

met den Heer Landvoogd , of zyn raa*

den , met welke zy over en weder wan-
delden, dronkenj na welke befpottelyke

vertooning van hunnen hoogmoed yder
wéér na zyn kamer met zyn gefèlfchap

vertrok , zonder dat zig toen
, gelyk wel

op andere zamenkomften dezer twee
vorften, eenige gefchillen opdeden.

Het gebeurt ook wel, ter gelegenheit

van zekere openbare maaltyden , die de
Landvoogd uit naam der E. Maatfchappy

\

jaarlyks geeft , en waar op zy dan medè
,

genoodigt worden, dat zy alle drie te

zamen by den Landvoogd komen, om
met malkanderen vrolyk te zyn.

Om dan door een voorzigtig' beleid

alle gefchillen tuflehen deze teedcre en
licht-geraakte vorften voor te komen,
en ook hen zo veel, als mogelyk is , van
den anderen af te zonderen, zo worden
'er, indien 'er twee komen , drie, en zo
zy alle drie komen, wel vier tafels ge-
dekt j aan de eerfte van welke dan de r,

Landvoogd zit , die den Koning van
p

Ternate, als den eerften in rang, aan die e

tafel zet, die aan zyn regter hand ftaat, a

dog zodanig, dat, om yder wat genoe-
gen te geven, de ryks-grooten van Ti-
dore aan des Konings regterhand geplaatft

worden.

De Koning van Tidore , met de ryks-

grooten van Ternate aan de linkerhand

van dien vorft, plaatft hy aan de tafel,

die aan zyn linkerhand gefchikt is, en de

Koning van Batsjan aan de vierde tafel,

uitdrukkelyk voor hem, en zyn ryks-

grooten, toebereid} hoe gering en on-

vermogend deze nu ook in zig zelven is,

egter is hy daarom in hoogmoed geenzins

de minfte.

Zodanig was het voornemen ook van

den Landvoogd , Robbert Padbrugge , -om
deze

'm
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deze vorften dus in den jare 1679. aan

drie byzondere tafels te onthaalen, en

zelf aan de vierde, 't geen dan een net

vierkant van tafels gemaakt zou hebben,

te zitten, zo zy, volgens het reeds ge-

daan verzoek, gekomen waren, om den

eed aan den nieuwen algemeenen Land-

voogd , den Heer Ryklof van Goens,

volgens gewoonte, te vernieuwen j dog
dan zou die Heer de ryks-grooten van

Ternate by den Koning van Bats jan, die

van Tidore by den Koning van Ternate

,

en die van Batsjan by den Koning van

Tidore, of wel by den Prins Ceram,
zynen zoon, die in zyn vaders plaats zou

gekomen hebben (hoewel hy by ons nog
als zodanig niet erkent wierd) gevoegt

hebben, by aldien de Ternataanfch e be-

roerte dit niet belet hadde.

In 't jaar 1689, wanneer de Heer
Dirk de Haas, als Commiflaris, of ge-

volmagtigde , over de drie Oofterfche

Landvoogdyen, van hare Hoog Edelhe-

den uit Amboina na Ternate gezonden
was, onthaalde die Heer den Koning van
Ternate KayTsjili Sibori (anders Amji'er-
dam) dien van Tidore, en den Koning
van Batsjan aan drie tafels, zodanig ge-

fchikt, dat de Ternataan aan zyn regter-

hand , met de Tidorêfche grooten aan

de linkerhand van dien vorft ; de Tido-
rees aan zyn linkerhand met de Terna-
taaniche ryks-grooten aan de linkerhand

van dien Koning, en de Batsjanfche Ko-
ning met zyn eigen grooten regt tegen
hem over, als in een drie-hoek, zat.

In 't jaar 1705-, wanneer de Heer
Joban van Hoorn, als opper-Landvoogd
van Indien in 't begin des jaars in Ternate
(gelyk verder ganich Indien door dan ge-
fchied) zou voorgeftelt worden, zaten

de Koningen der Moluccos aan drie ta-

fels. Aan de eerfle zat de Koning van
Ternate, en die van Batsjan met beider

grooten. Aan de tweede de Koning van
Tidore en zyn grooten, en aan de laatfte

de overige Koningen en grooten , by
welke zig de Landvoogd de Heer Roofe-
laar, en de verdere Hollandiè bedienden,
voegden.

Dus verre nu eenige zaken, deze drie

Koningen in het gemeen betreffende,

opgehaalt hebbende , zo gaan wy nu
over, omvanyderder zelven in 't byzon-
der, en eerft van den Koning van Ter-
nate, als den eerften in rang, te fpreken,
en voor af te zien , wat aan deze vorften
in het byzonder eigen is.

_
Gelyk hy in rang boven al die andere

uitfteekt , alzo onderfcheid hy zig van de
zelve buiten dien nog , door zekere merk-
teekenen, volgens d'oude Molukfe ge-
woonten hem alleen zodanig eigen, dat
geen der andere twee Koningen, en veel

min iemand van de geringer vorften om-
trent die ftreek , die konnen , of mogen
vertoonen, zonder dien vorft ten uiterften

te hoonen , en een onverzoenelyk mis-

noegen te geven.

Dit merkteeken van onderfcheid be- Enmerk-
ftaat in een zekere uitwendige, en, na teekenen

hunne hoogmoedige gedagten, zeer prag- van Staat

tige ftaat- voering van vier byzondere 3°^ °

Sonnefchermen , welke hy voert, we- Konin-

gens het overwinnen , of gevangen ne- Scn -

men, van vier (volgens hun opgeven)
magtige Koningen, hoewel wy op zyn
plaats al getoont hebben , hoe magteloos
zy nu, in vergelyking van vorige tyden,
zyn.

Den eenen Sonnefcherm zegt hy te voe- Redenen
ren, wegens Batsjan, den tweeden we- daar *f.

gens Tidore , welke beide Koningen een
der Ternataanfche vorften wel eer gevan-
gen genomen zou hebben,, en den laat-

ften zou dit by zeker geval in de ftad

Gamma Lamma, wanneer hy by den
Koning van Ternate vlugten quam , over-

gekomen zyn. Den derden voert hy,
wegens het overwinnen van den Koning
van Gilolo, 't geen hy egter niet zyne
dapperheit, maar de hulpe en de wape-
nen der E. Nederlandlche Maatfchappy,
dank te weten heeft. Den vierden voert
hy, wegens het bezit van zyn eigen ryk.

Om ons gevoelen , wegens dit voeren
van die vier Sonnefchermen, te zeggen,
zo meene ik, dat hy die voert, niet uit

betrekking van deze voorgewende over-
winningen , maar veel eer ter gedagtenis

van dit voornoemd verdigtfel van die vier

eyeren, uit welke, na hun voorgeven,
de oudfte vorften van Ternate gefproten
zyn, gelyk zy ook, om die reden mo-
gelyk mede, als de eerfte in rang van de
Molukfê vorften, ofwel als hoofden van
die vier ftammen, gefteld, en by die van
Tidore zelf daar voor ook in dien brief
erkent zyn,, dien de oude Koning van
Tidore , oom van den Ternataanfchen
Koning Modafar , in 't jaar 16 iz. aan
hem fchreef, waar in hy die eere opent-
lyk aan zynen neve, hoewel toen nog
zeer jong, geeft.

Na dat nu Koning Amftcrdam in 't Voert

jaar 1680. het eiland Sjauw, door hulp vyf Son-

der E. Maatfchappy, verovert had, voer-
nefcher"

de hy vyf Sonnefchermen, in 't midden
van de welke hy , op 't aanraaden van
zyn ryks-grooten, en vleijende hovelin-

gen , verfcheide zotternyen in het open-
baar vertoonde.

In tegendeel voeren nu de Koningen Dog de
van Tidore, en Batsjan, yder maar een anderen

Sonnefcherm
, yder wegens zyn eigen maareen,

ryk , mogende , 't zy aan den voor- ofagter-

fteven der vaartuigen, geen andere teeke-

nen vertoonen.

R 3 Over



i
34 M O U K

Zyn
hoog

Over dit voeren van zo veel Sonne-
|

fchermen is de Koning van Ternate zeer
j

opgeblazen, en niet min jaloers, wan-
!

neer zich iemand verftouten durft, zich
j

die eere aan te matigen.

Men zag daar een klaar bewys af,
j

wanneer de Koning Beavxa Gorontalo,op
]

moeden de Jcu ft v;m Celebes zich onthoudende,
|

ciaa"

17
r
den dcrc*e Maart in 't jaar 1678. met drie

j

' Sonnefchermen aan het kafteel Orangie

verfcheen
,

juift op dien zelven dag,

dat Koning Amflerdam , en zyn ryks-

grooten , opdragt van die landen , en

volkeren , met bezegelde brieven zeer

plegtelyk aan de E. Maatfchappy deden;

want zo als dat verwaand en opgeblazen

Koninkje de fterkte intrad, vraagde Ko-
ning Amflerdam , van waar de Koning
Bea aan dat regt, van dus drie Sonne-

fchermen te voeren, gekomen, en hoe
hy zo ftout was, van hem zulk een

fmaad, en hoon aan te doen ? Ja dit

maakte zyn Hoogheid zo misnoegd, en

verbolgen, dat hy, alleen om die reden,

zonder eenigen Sonnefcherm in de fterkte

quam, en den Heer Landvoogd Pad-

brugge noodzaakte, dit Koninkje te doen

aanzeggen, dat hy niet anders , dan zon-

der eenigen Sonnefcherm , binnen de

fterkte Orangie komen mogt, vermits

de Koning van Ternate daar op die wyze
verfcheenen was , en zich over het voeren

van zo veel Sonnefchermen op zyn vaar-

tuig , of Coracora , zeer beledigt gevon-

den had, om welke reden hy voortaan

zich ook zou hebben te wagten , van die

Sonnefchermen hier meer te voeren.

De Koning van Ternate heeft ook een

regt in 't fcheppen, of roejen, hem in 't

byzonder eigen ,
' volgens het welke de

fcheppen. voorfte en agterfte fcheppers op 's Ko-
ninks Coracora, in het uit het water

haaien van hunne Panggajen , of fchep-

riemen, de punten omhoogfteken, of

over hun hoofd haaien, en omdrajen;

'.t geen door geen andere vorllen op hun-

ne vaartuigen mag nagevolgt worden;

ten zy dat die vorft dit aan dezen of genen

Koning, als by een zonderlinge gunft,

gelieft toe te ftaan, gelyk Koning Am-
flerdam een gedeelte van dit regt, na het

veroveren van Sjauw, aan Martyn To

dere

Zyn
voofregt

in 't

tanda , Koning van Taroena (op het

eiland Sangir) uit aanmerking van de

hulpe, die hy hem te dier tyd met zyn

volk bewees
, gefchonken heeft , dog

zodanig, dat alleen de voorfte fcheppers,

en niet de agterfte, het zelve doen mo-

omtrent leggende Oofterlingen , dat hy
daarom alleen van veel vorften benyd is

,

zonder eenige andere reden van misnoe-

gen aan hun gegeven te hebben.

Wanneer den Koning van Ternate een pw,
kind geboren word, 't zy van een egte lykh

vrouw, 't zy van een byzit,*ook zo ty
\

menigmaal een van zyn kinderen fterft, ^
word daar van kennis aan den Neder- f ft

landfehen Landvoogd gegeven, die dan ven,

gehouden is eenige leden uit zyn raad aan ^
dien vorft af te vaardigen, om hem over
die geboorte veel heil en zegen toe te

wenfehen, of, over dien dood , zyn
mededroefheit , uit naam der E. Maat-
fchappy, te doen betuigen; by welke
voorvallen zy ook altyd gewoon zyn een
zoet gefchenk van eenig Lywaat mede te

brengen.

Om nu wat naaukeuriger van de Eerl

Ternataanfche Koningen, en van hunnen opk

oorfpronk , in het byzonder te fpreken ,
der

dient men te weten, dat men onder hen *$.

in 't jaar 12.5-0. (zynde de hoogfte tyd, 1

tot welken men uit hun befte berigten
opftygen kan ) nog van geen Koning , of
vorft, geweten, maar alleen ondervon-
den heeft, hoe verfcheide volkeren van
Halamahera zich ,pp het eiland van Ter-
nate , na dat zy het beftier van dien
magtigen, en gierigen vorft op Gilolo
moede waren , met der woon nedergezet,

en veel dorpen op het zelve bevolkt
hebben , over ieder van welke zy byzon-
dere dorp-Heercn hebben aangeftelt.

Het voornaamfte dorp in dien tyd,«
t o

Tobona genaamt , lag omtrent den top dor;

van dien berg, die byna 't geheel eiland 7err

't Geen
Koning
Amfter-

dam ten

deelen

aan den
Koning
van Ta-

v°er"unde.g
en "> vermits de Koning van Ternate

'die eere, van in dier voegen voor en

achter te laten fcheppen , alleen maar aan

zich zelven houd. Egter is het gedeelte

van dit gefchonken regt zo groot een

eere voor hem in 't ooge van alle de daar

, en die in die tyden nog gaaf,
isT
na.

beilaat

en zondereenigen damp, of rook, "was',

zo dat zy toen den top nog veilig be-
klimmen, en bewoonen konden. Dat
in volgende tyden nog onder den Portu-
geefchen Landvoogd Memfez zeer wel
bekent was , zo Maffejus aanteekent.

.
Uit dit groot dorp heeft het ganfeh Oor^;

Ternataanfch Koninklyk Stamhuis zynen fp r°n

oorfpronk aldus omtrent het jaar 1 zyo ,
van

K
na 't verhaal van de verftandigften onder ^nge

de inlanders
, genomen.

Zy zeggen dat Guna, hoofd van dit Hun
dorp Tobona, op zekeren tyd in 't bofch fteho

gegaan zynde, om Towacca, of Suri Guna

(een drank, uit de Cocos-boom zype-
lende) te tyfferen, by geval een wryf-
fteen met zyn langwerpigen looper

,

by de Indiaanen , of Maleyers , Batoe
Gilingan genaamt

, gevonden , en van
den zelven, by nader befchouwing,
ontdekt heeft, dat hy van zuiver Goud
was.

Van dezen Gouden wryf-fteen geven
de Mohhammedaanen , ofte Mooren,
volgens hun bvgeloove, nog verder op,

dat
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dat hy door zekeren Djien, ofGeeft, op

die plaats gedragen zy.

Dit feldzaam , dog dierbaar Juweel

veroorzaakte, dat Gum zo veel kykers

van de naburige dorpen kreeg, dat hy

nagt nog dag ruften kon, Weshalven hy

daar over zeer verdrietig , en te rade

geworden zynde, zich daar van te ont-

flaan , in hope van dan zyn vorige ruft

'S weer te zullen genieten , dien fteen edel-

titf moedig aan eenen Moïematitti ^ hoofd

J
van het dorp Fola-Madjahi , halverwe-

gen dien berg, wat na ftrand toe, gele-

:|a| gen, in 't jaar iij"4, of daar omtrent,

•54 wegfchonk.

Dezen .overquam het zelve , 't geen

Guna ontmoet wasj wordende van het

groot getal kykers mede zo ontruft , dat

hy ook beft keurde zich daar van te ont-

I laften; waar op hy dien ten eerften aan

, ii. eene Fsjitsjo, hoofd van het dorp Sampa-
oo|, loe, dat op ftrand (ter plaatfè daar na-
eri derhand de grooté Stad Gamma Lamma
° geftigt is ) gelegen was , vereerde.

Deze ïsjitsjo (by den HitöeefchenHif-

torie-fchryveri?z^/i ook Kaytsjili Tsjoeka

in zyn zeftiende AlkifTa genaamt) wift

beter raad met die onbefchaamde kykers,

bezat dit Juweel met een volkomen ruft

,

en hielt zich door een agtbaarhek in

zyn gebaarden , en een ontzaglyk beftier,

zo deftig dat hy van alle de ingezetenen

dezes eilands zodanig ontzien, en geëerd

wierd , dat al de hoofden der byzondere
dorpen hem voor hun aller opperhoofd

,

met den naam van Colano, of Koning,
erkenden j het geen omtrent het jaar

lïfj. voorviel.

Met zeer veel béfcheidenheit, gemengt
met een vriendelyk ontzag , beftierde hy dit

volk , hoewel hy die oppermagt , op die

wyze als zy die hem opdroegen, noit,

uit vreeze dat zy van hem weer mogten
afvallen

, gebruikt heeft. Ridjati zegt

in zyn achtiende AlkifTa, dat hy als zee-

voogd by de Laha , in een flag tegen de

Portugeèfen ( dat niet mogelyk is ) dood
bleef.

Hy wift voor zyn dood egter dit op

ing hen te bewerken , dat zy , na zyn overly-

•.i den, goedwillig zyn zoon Poït, in 't

* jaar 1177. 'n zyn plaats verkoren, na dat

hy hen, by giffing , omtrent twintig

jaaren beftiert had. Ridjali noemde dezen

vorft, Tsjili Kadarat.

, Deze PozVbeheerfte hen wat ftrenger,

H dan zyn vader, en dorft door zyn jonk-
heit , maar vierentwintig jaaren oud zyn-
de als hy tot de Kroon quam ,, hen veel

fwaarder laften opleggen, dan zyn vader
oit gedaan had.

Egter wift hy zich door deze en gene
fwarigheden, die zich nu en dan daar

over opdeden, zeer wel te redden, en

zyn onderdaanen, die van tyd tot tyd 1177.

afgevallen waren, door verfcheide dap-
pere ondernemingen weer onder zyn ge-
bied te brengen, na welken tyd hy hen
tot het einde van zyn leven toe ( 't geen
in 't begin van 't jaar 12.84. was) zeer

geruft beheerfchte.

In zyn plaats volgde zyn tweede zoon, Derde
Siale (en by Ridjali 'tsjili Aboefahid) Koning,

genaamt, die egter, met zyn oudften ?'°le;

broeder, Gamma Tihata nog eenigen tyd
ln ^0"

om de kroon twiftende, het geluk had,

van hem uit de Wereld te helpen, en
alzo zedert het laatfte van 't jaar 1284.
zyn volk zeer geruft , en zonder eenig

gevaar voor zyn nazaaten, te regeeren.

Hy kreeg verfcheide zoonen, die zig ^yn
in 't handelen van wapenen dagelyks fcher-

oeffenden , alzo de Koning van Gilolo mutfelin-

nu en dan met Praauwen , of kleine vaar-
jj^ jjj£_

tuigjens na Ternate overftak, Siale met ningvan

een goed getal volks van Halamahera Gilolo.

overviel, en zo hem, als zyn jonge
Prinfen, gelegenheit gaf, om hun dap-

perheit tegen dezen vorft te toonen.

Dit zo eenige jaaren aan den anderen Die van

met dezen vorft van Gilolo geduurt heb- ?}
d°re '

bende , ondervond hy omtrent 't jaar Ba
^'

a

r

n
ea

izpo, dat ook volkeren van de naburige rooven

eilanden Tidorc , Motir, enBatsjan, op op Ter-

zyn land, by nagt en ontyde quamen nate*

rooven.

Dit deed hem eenige van zyn zoonen
met volk (alzo hy zelf ziek was) naar

ftrand afzenden, met laft , van eenigen
tyd daar te blyven, om op het doen de-
zer Roovers te waken , en , waar het
mogelyk , de geledene fchadc op hen te

vernaaien} 't geen hun, na twee maan-
den te vergeefs daar gewagt , en op hen
geloert te hebben, op zekeren na-nagt
zo wel gelukte, dat zy eenige vaartuigen Tidoree-
met Tidoreefen gevangen kregen , en die fen ge-

naar boven toe , als in zegepraal , bragten, vanSen

zonder meer als agt dooden, en elf ge-
§enomen '

quetften, bekomen te hebben.

OndertufTchen groeide de magt van
Siale over zyn volk van tyd tot tyd mer-
kelyk aan , gelyk ook het eiland in getal

van dorpen en ingezetenen hoe langer

hoe meer toenam , waar door hy genood-
zaakt wierd zynen Setel wat meer naar

beneden , in het toen byzonder bloeijend

dorp, Fola Madjahi, te plaatfen, om, Fola

zo het de nood vereifchte, intyds zyn Madjahi,

vyanden van de ftranden te konnen ver- ^s^
dryven.

Na dat hy dus veerthien jaaren Koning
geweeft was, wierd hy fchielyk beroert,

en ftierf drie maanden na dit overval , in

't jaar I2.p8, in goeden ouderdom.

Zyn oudfte zoon van de negen , die hy Vierde

naliet, Calebatta (en, by Ridjali,
^V'^'caieba?ta

Kaboe) genaamt, volgde in zyn plaats 5 i^'t jaar*'

maar ^98,



«}< M O
ij 08. maar heeft zo weinig in zyn leven ver-

rigt, dat hy al de agting van zyn vader

door zyn loflè en wulple bedryven be-

fwalkte , waar door het ryk eenigen tyd

zeer veel te lyden had ; hoewel zyn broe-

ders hem , zo tegen de buiten-vyanden

,

als ook tegen deze en gene oproerige

onderdanen, fterk de hand boden, en in

ftaat hielden, 't geen egter oorzaak was,

dat hy hen begon te vreezen, en middel

Doet drie
w^ te vinden, om de drie gevaarlykfte

van zyn heimelyk te doen vergeven,
broeders Zyn andere broeders de fnuf hier af in
vergeven. je neus ]crygende, en voor 't zelve lot

bekommert, namen de vlugt naar zeker

Dorps- hoofd op Tidore, Malonga ge-

naamt , die hen in zyn befcherming nam,
ter tyd toe, dat hy in 't jaar 1304.

quam te fterven, en zy dus gelegenheit

bequamen, om met hun vieren weer naar

Ternate, alzo 'er twee op Tidore over-

leden waren , te keeren.

Deze vier Koningen waren maar ge-

ringe Koninkjens in magt , en hunne
beheerfching is ook maar alleen over dit

eiland Ternate geweeft ; dog die na de-

zen laatften vorft Calebatta gekomen
zyn, hebben hun gebied allenskens ook
verder over eenige naburige eilandekens

uitgebreid.

Calebatta liet drie zoonen na , van

welke de jongfte,eri wakkerfte van geeft,

Comala genaamt, in 't jaar 1304. hem
in het ryk volgde. Deze van een Ma-

Cornnla. leytfche moeder voortgekomen, kreeg

door hare vrienden gelegenheit , om
allereerft de Wefterfe Natiën, voorna-

Mnlcve
mcryk de Javaanen, en Maleyers, der-

en ja- 'waart te lokken, en door dagelykfe ver-

banen in keering met dezelve zig op dat eiland

,

Ternate: en ^ar buiten , veel ontzagchelyker, dan

een van zyn voorzaaten , temaken. Hy
komt by de Hitoëefche Hiftorie-fchryver

Ridjali, met den naam van Tsjili Naay
in zyn zeltiende Alkifla (of verhaal)

voor.

Zyn dagelyks' werk was met den kit-

]I «enen"
teloorigen Koning van Gilolo te oorlo-

gen, die niet naliet hem gedurig mede
te öntruften j waar door hy nu en dan

eenige kleene dorpen op Halamahera,
naait aan ftrand gelegen, gewonnen, en

oök , zo lang hy leefde , ingehouden
heeft.

Ook heeft hy zich meefter van een
j'q" dorp op Tidore gemaakt , met verfchei-

op Tido- de kleene vaartuigen derwaarts by nagt
re - in perlbon gelchept zynde , waar door

die van een der naafte dorpjens zo verfla-

gen wierden, dat zy, vrouwen en kin-

deren in de pekel latende, zich daar na ge-

drongen vonden , om zich gewillig mede
onder die vorft te begeven , met be-

loften , dat hy hunne vrouwen en kin-

Vyfde
Koning

,

1304.

verove»
i.ngen

tegen

die van

Gilolo

,

En van
een

U K S E
.deren los laaten, en zy hem fchatting

geven zouden.

Deze vorft had een eenigen zoon,
zeer wreed van aard, en Abderama ge-
naamt, dien hy nogtans tot zyn opvol-
ger gefchikt had. Dit, van verfcheide

der aanzienelykften gemerkt , gaf hen
voet om tegen hem op te ftaan, gelyk
zy, metter tyd zeer veel van het volk op
hun zyde krygende , het daar toe wiften
te brengen , dat hy beloven moeft zyn
zoon zelf af te keuren , en , na zyn dood,
aan hun te laten, wien zy in zyn plaats

kiezen zouden.

Ook mogt hy in eenigen tyd van zyn
regeering in 't jaar 13 op. gene zaaken,
zonder hunne mede-berading, en goed-
keuring, uitvoeren. Dit verdroot hem
zeer^ tot dat hy middel vond om zich
van hun allen te ontflaan , en zyn ou-
den luifter, en vertreden eere, te her-
ftellen.

Abderama ondertuflehen niet min dap-
per , als wreed , geworden , begon nu
en dan zaken uit te voeren, die zynen
vader zeer gevaarlyk voor quamen , en
hem befluiten deeden om dien zoon, die
nu al veel aanhang onder zommigen van
het volk begon te krygen, zo ras het
mogelyk was, van kant te helpen, 't

geen hem zeer wel op zekeren donkeren
nagt, zo als hy na de overkuft met hem
voer, gelukte > want hy bezorgde, dat

hy by een feilen wind, waar door het
vaartuig zeer helde , in zee geftooten

i

en zo aan de golven onbarmhertig over-
gelaten wierd.

Zedert dezen tyd regeerde hy nog agt
jaaren in meerder ruft , en liet in 't jaar

1 3 17 , na in 't geheel derthien jaaren hen
beftiert te hebben, het ryk aan zyn
broeder, Patsjaranga Malamo (by Ridja-
li , "Tsjili Aitfi genaamt) over, die daar
toe van de aanzienlykften op het eiland

onder belofte gekoren wierd , van dat

voortaan noit zoonen de Kroon erven;

maar dat broeders , of eenige andere uit

de zyd-takken , en niet uit den regt

neergaanden ftam , zouden mogen volgen;

hoewel wy hier na veel andere voorbeel-

den van zoonen, die gevolgt zyn, ont-

moeten zullen.

Hy was vyftig jaaren oud, toen hy
begon te regeeren, hy viel zyne onder-

daanen niet hard, en maakte zich daar

door zeer bemint. Weinig zaaken van
belang vielen in zyn leven voor , behalven
alleen, dat hy eenig volk van 't eiland

Makjan gevangen kreeg, en by dat toe-

val ook twee dorpen in 't jaar 13x1.

veroverde, die onder Ternate ook lang

gebleven zyn. Hy zogt door lift het

wel daar toe te brengen , dat zyn oudfte

zoon, Comala, Baagja, dat is, de Car-

bonkel
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bonkei des geflagts in 't Maleits) in zyn

plaats zou mogen volgen, maar dit was

de oorzaak, dat hy zelf in 't jaar 131Z.

verftooten, en zyn zufters zoon , een

borft van agtthien jaaren, in zyn plaats

geftelt wierd.

Zyn naam was Sida Aarif Maïamo
('t geen, in het Arabifch, den verftan-

digen Heer Maïamo , beteekent) of, zo

Ridjali hem noemt, 'tsjili Aija.

In zyn tyd quamen zeer veel Javaanen,

en Arabiers, het zy om 't gewin dei-

Nagelen , het zy uit andere inzigten

,

zig in Ternate nederzetten, waar door

de handel daar begon te bloeijen , en het

vermogen van dezen vorft merkelyk toe

te nemen.

De naburige eilanders , hier over ja-

loers zynde, lokten mede tot zich ver-

fcheide van deze vreemdelingen , en

begonnen na dien tyd meer en meer
gefchil met den Koning van Ternate te

krygen.

Onder deze ftaken boven alle anderen

die van Tidore, Batsjan, en Oebi uit,

welke twee eerfte het nu ook zo verre

gebragt hadden , dat zy , om niet minder,

dan die van Ternate , te zyn , mede yder

een Koninkje gekoren , en zich met den

anderen tegen dien van Ternate verbon-

den hadden , waar by zich ook eindelyk

die van Oebi voegden, die, in navolging

van de anderen, wel mede een Koning
over hun eiland verkoren, maar welke
laatfte het egter noit zo verre brengen
konde, dat hy onder de vier Molukfe
Colano's , of Koningen , zou erkent

worden.
Niet lange hier na quamen deze vier

Koningen eens zeer gevallig by een op
het eiland Motir, alwaar zy met malkan-
deren , om voortaan in ruft te leven , een

verbond maakten , en zich aan zekere

zaaken, onder hen beraamt, verpligtten,

daar by voegende niet alleen verfcheidene

der voornoemde onder hen gebruikelyke

plegtlykheden, maar ook dat onder de

Molukfe Koningen die van Gilolo den
voorrang hebben, daar na die van Ter-
nate en Tidore, en dan die van Batsjan,

volgen zou; welke laatfte, hoewel de

minfte, hier tegen het meene had in te

brengen, onder voorgeven , dat de eyeren

van dien Draak , waar uit zy alle gefpro-

ten waren, door zynen voorvader Biko

Tsjigara tuftchen de klippen -omtrent

Batsjan gevonden waren, en hy daarom
als de oudfte der Molukfe Koningen
moeft aangemerkt , en geëert worden •,

maar dit ging by de andere niet doorj
zy hadden mede wel gehoort , dat zy van
een Draak afkomftig, en van een geflagt

waren , maar wilden hem egter den rang
niet toeftaan.

I. Deel.

K N. 137
Zedert dit verbond tuffchen deze vor- 132Ü

ften, vielen 'er geen zaaken van belang

voor, en Sida Aarif Maïamo begon hoe
langer hoe grooter onder de zynen te

worden , waar toe veel hielp zyn omme-
gang met de gemelde vreemdelingen , die

hem veel zaaken geheel anders, dan te

voren, leerden behandelen. Waar door
hy den naam van Sida Aarif , dat is,

Veritandige Heer , kreeg ; hoewel andere

voorgeven , dat hy zo genaamt wierd

,

om dat hy zyn vader voor zekere laage

van zyn broeder, tegen des zelfs leven

gelegt , waarfchoude , waar over zyn
vader zulk een haat tegen dezen broeder

van Maïamo kreeg , dat hy hem voortaan

uit zyn gezigt verbande.

Hy leefde tot 't jaar 1351, en liet vyf
zoonen , en 't ryk aan zyn broeder,

Padji Maïamo (by Ridjali , Tsjili Aali

genaamt) na.

Deze vorft leefde zeer wulps en dartel,

maakte ganfeh geen werk van de zaaken

des ryks, deed niet als ganfche nagten

met hoeren , Amfioen , of Madat-drinken

,

zich vermaken, waar door hy by zyn
volk in grooten haat raakte.

Hy wierd verfcheide reizen gewaar-
fchout, dat 'er onder de grooten waren,
die op zyn leven toeleg maakten; dog hy
wilde het , tot zyn ongeluk , niet geloo-

ven, zo dat hy, na een jaar zeer flegt

geregeert te hebben , door een hoer , die Door een
van de grooten uitdrukkelyk daar toe hoer vcr-

omgekogt was, op zyn bed vermoord moord,

wiert. Hy liet een zoon, en een dogter,

die na zyn dood ter Wereld quam , na.

In zyn plaats volgde in 't laatfte van
't jaar 1331, de tweede zoon van zyn
Oom Patsjaranga Maïamo , Sjah Aalem

,

dat is, de Koning der Wereld, ge-

Agtfle

Koning „'

Padji

Maïamo.
in 'tjaar

133Ï,

naamt ; een vorft , die niet 1ang gere-

Negendc
Koning,
Sjah

Aalem.
in 't jaar

133».

Wint
Marjan
lil 't jaar

i}3+

geert hebbende, het eiland Mak jan aan

de Ternataanfche Kroon hegtte, ter ge-

legenheit dat eenige ingezetenen van
Makjan in 't midden des jaars 1 3 34

,

twee Ternatanen, die met hun vaar-

tuig daar gekomen waren , doodge-
flagen, en hem dus reden, en gelegen-

heit gegeven hadden , om dit ftuk te

wreken, gelyk hy toen dat eiland ver-

overt, en ook behouden heeft.

Hy liet drie zoonen en vier dogters

na, en ftierf, na een beftier van negen
jaaren, in 't jaar 1343, met dien lof,

dat zyn onderzaaten hem nog wel wat
wenfehten in 't leven gehouden te

hebben.

Na zyn dood quam de Kroon aan den Thiende
derden zoon van Patsjaranga Maïamo , Koning,

of aan den broeder van Sjah Aalem ,
Zoeloe

toeloe Maïamo genaamt. !S«?'
Dit was een zeer ongemakkelyk Prins, 134-,

zo wel voor zvne onderdaanen, als voor

S -de
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DeTi-
doreefche

Koning
wint
Makjan
van den
Koning
van
Tcrnate.

De Ko-
ningvan
Gilolo

redt dien

van Tcr-
nate.

Elfde

Koning,
Bohejat.

In 't jaar

1347-

Twaalfde
Koning

,

Molo-
matsjeja.

in 't jaar

I3S°-

Die zig in

't Ara-

bifch

©effende

,

en voor
een Hei-
lig ge-

houden
is.

de naburige vorften , en de eerfte die den

band van het verbond tuflehen de vier

Colano's , of Molukfe Koningen ,
ge-

maakt, verbrak j waar door de Koning
van Tidore , en die van Batsjan, niet

alleen in oorlog met hem raakten, maar

hem ten eerften Makjan weer afhandig

maakten , 't geen egter alleen toen onder

den Koning van Tidore, Noereddin ge-

naamt, verbleef} gelyk alles, dat in de

veroverde Ternataanfche vaartuigen ge-

vonden wierd, den Koning van Batsjan,

Sida Haffan ^ ten deel viel.

En by aldien de Koning van Gilolo

daar niet tuiïchen beide gekomen was

,

het zou met den Ternataan zeer flegt

hebben afgeloopen.

Naderhand haalde hy zyn fchade we-
der in, veroverde in den jare 1 346. weer
geheel Makjan, floeg den Tidorees deer-

Jyk , en quetfte dien Koning , dat hy van

Zyn wond quam te fterven.

Ook nam hy op Batsjan eenige Strand-

dorpjens in , en dwong Sida Haffan voor
een tyd naar 't gebergte te vlugten j tot

dat de Koning van Ternate zig gedwon-
gen vond weder naar zyn ryk te keeren.

Hy regtte na dat jaar niet veel meer
uit, verviel door flerke verkeering met
de Javaanen, en Maleyers tot het Madat-
of Amfioen - drinken , en quam in 't jaar

1347. te fterven, nalatende twee dogters,

en een zoon.

In zyn plaats volgde de oudfte zoon
van Sida Aarif Malamo ^ Bohejat genaamt,
een Prins , die zeer goede hoedanigheden

bezat, en zyn volk zeer zagt, en pryfe-

lyk, beftierde.

Hy wierd in het tweede jaar van zyn
regeering blind, en door ziekte zoodanig

gedrukt, dat hy in 't jaar i3fO. overleed,

niet meer dan een zoon, van een Javaanfe

moeder geboren, nalatende.

Zyn tweede broeder, of anders zyn
vaders derde zoon , Molomatsjeja , dat is

,

't Schynfel of Ligt der zee genaamt,
verving hem.

Dit was een dapper vorft in de wape-
nen, en die zig ook in de Arabifche taal

eenigzins oeffende , zeer groote gemeen-
fchap houdende met een Arabier, die

oorzaak was, dat men hem zedert voor
een zeer Heilig man hield, die voorgaf
dat hy met zekere Geeften , of Aarts-

Engelen, verkeerde, en die zich by hem
gemeenelyk quamen waflehen in een
waterken , Acke-Siboe genaamt , uit het

welke die van Gamma Lamma (een Stad

namaals op Ternate gelegen ) hun drink-

water quamen halen > welk water naar 't

fcheppen genaamt is, om dat, het maar
een ftaande kuil zynde, zy het water,

dat daar in was, daar uit moeften fchep-

pen. Hy kreeg door dezen Arabier ook

kennis van den aanbouw van beter vaar-

tuigen, dan oit zyn voorzaten gebruikt

hadden ; met welke hy na de Xoelalë

eilanden gevaren is, gelyk hy zedert dien

tyd ook bezitter van die drie eilanden

is gebleven, zettende op ieder der zelve

eenige Ternataanen, en een zyner drie

zooncn ,Hba;wed genaamt, als Stadhouder

op Xoela Teljabo.

Hy regeerde zeven jaren, en ftierf in

den jare 1 3 j-y.

Zyn broeder, Momole, of zyn vaders n
tweede zoon, wierd door de ryks-grooten thi

in zyn plaats gekoren.

Hy regeerde maar twee jaaren , in^
welken tyd hy meeft ziek geweeft, en,

zo men wil , door een Macaflaai fè byzit rj
t

vergeven is, gelyk hy daar van in 't jaar Ms

I3fp, zonder iets uitgerecht te hebben, <"

ftierf.

Zyn broeder, de vierde zoon van Sida

Aarif'Malamo, Gap Malamo de eerfte ge-
th

'

naamt, was zyn opvolger, een dapper Ko

vorft, die lang geoorloogt heeft, dan G»

eens tegen die van Gilolo, dan eens tegen ¥!

die van Tidore. Met die van Batsjan

ftond hy in een goed verftand voor een
tyd, dog raakte daar na ook al in on-
eenigheit, hoewel hy zig by al die vor-
ften zeer ontzagchelyk maakte, en zeer

wel in ftaat was , om het tegen hen alle

gaande te houden, te meer, alzo hy door
verfcheide Macafiaren , en Javaanen , on-
derfteunt wierd.

Hy deed evenwel geen meer veroverin-

gen } maar behielt alles, 't geen by den
tyd zyner voorzaaten tot zyn Kroon be-

hoort had, door het ontzag van zyn wa-
penen in den zelven ftaat.

Hy ftierf, na derthien jaaren geregeert

te hebben, en liet in 't jaar 1371. het

ryk aan zyn jongften broeder, Gap' Ba
goena den eerften.

Deze maakte vrede met alle die vor- g,-

ften , waar mede zyn broeder geoorloogt Ba^

had , levende niet alleen ftil en geruft de
,

e
!

voor zyn eigen onderdaanen , maar ook m
'•!

zeer vreedzaam met de nabuuren.
VrBj

Zyn oudfte zoon trouwde met de dog- m« I

ter van den Koning van Gilolo j en wierd Mok

daar door naderhand, by 't fterven

dien vorft, en 't ontbreken van

erfgenaamen, opvolger in dat ryk.

Twee van zyn dogters huwelykte hy Gilo

mede zeer wel uit , de eene aan den Ko- onde

ning van Tidore, Hajfan Sjah, de ande- J
m '

t

re aan zyn broeder , den erfgenaam van
j,uwl 1

dat ryk , Rampala genaamt. geko

In zyn plaats quam in 't jaar 1 377. de men *

zoon van Toeloe Malamo , Comala Potloe , Zes-

dat is, de Karbonkel des Eilands.
|

Deze was een deftig vorft over zyn rjoro

'

volk, naarftig en vernuftig, en by zyn Poel(

nabuuren zeer eevreeft, brengende denm'tj»
6 ö

Ko- '31
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Koning van Batsjan in 't jaar 1380. in die

engte van zyn ganfeh land te zullen ver-

liezen , 't geen egter door tuffchenkomen

van den Koning van Tidorc, en een

huwelyk van zyn tweede dogter met den

Koning van Batsjan, belet wierd.

Hy won eenige dorpen op Halamahera

van den Koning van Gilolo, en dwong
hem den rang der vier Colano 's aan hem
over te laten ; waar door hy wel in ge-

fchil raakte met den Koning van Tidore,

:
maar wiil hem zeer liftig daar toe over

(te haaien, dat hy het mede goedkeurde.

Hy heeft de Kroon van Ternate zeer

lang bezeten j overleed in 't jaar 1451,
; en liet ze over aanGapi Bagqena den twee-

den, zynenzoon; waar toe hy, tegen de

[
vorige Molukfe gewoonten , al by zyn

1 leven de ryks - grooten had weten te

j

bewegen.

K N. l i9
Deze Koning was zeer eenvoudig »

maar beltierde egter zyn ryk in de weini-
ge jaaren van zyne regeering zodanig,
dat hy, en by zyn volk, en by de meette

naburige Koningen, in vriendlchap leef-

de, uitgenomen met dien van 't eiland

Oebi , met welken hy gefchil kreeg over

een huwelyk van zyn dogter , die hv
hem, na die twee maanden by zich ge-

had te hebben , weder te huis zond.

Het gefchil wierd egter door tufTchen-

komen van den Koning van Batsjan by-

gelegt, de verftootene plegtelyk weder-
om gehaalt, en dus de Koning van Ter-
nate te vrede geftelt.

Hy flierf in 't jaar 14.6 f , en wierd ge-

volgt van zyn zoon p^f* Marhhoem , dat

is , den Ontfermden , hoewel het ook
wel een verftorven Heilig beteekent.

1431.

TWEEDE HOOFDSTUK.

MArhhoem de agttiende Koning. Veel Javaanen, Maleyers, en Chineefen, in

Ternate. Onder welke 't Mohhammedaanfch geloove in Ternate eerfi quant.

Vaart der Ternataanen op Banda. En by wat geval. Zyn geboorte. En oorlogen

met den Koning van Gilolo. Hoe de Ternataanen toen handelden met de Nagel-boo-

men. Onluften op Gilolo. De Gilolofche Prins volgt zyn Vader in 't ryk. Djami-

loe vertrekt met een vloot na Amboina. Marhhoems dood. Negentiende Koning,

Zeynulabedien, en eerfle Moorfche in 't jaar 148Ö. Zyn oorlogen met die van Gilo-

lo. In Ternate de twee Adelyke huizen van Tommagola, en Tomaïtoe, bekent.

Waar zich dat van Tomaïtoe nederzette. Dat van Tommagola was beroem-

der. Waar het zig nederzette. Kiboewa , de oudfte van den huize Tommagola.
Zyn zoonen. Die dien ftam in twee' takken verdeelen. Welker eene in Ternate,

En de andere, in Amboina zich uitbreid. Javaanen brengen de Mohhammedaanfche
leere in Ternate. Die den Koning, en zyne ingezetenen aannemen. Om die te onder-

zoeken gaat hy na Java. En neemt van daar mede een Javaans Priefter. Vint daar den

Hitoeefchen Pati Toeban. Maakt een onverbrekelyk verbond tujfchen Ternate en

Hitoe. Neemt hem ah tiende lid van zyn raad aan. Zainulabediens verdere gevallen op

Java, en zyn dood. Bajang Ullah, twintiglle Koning van Ternate, en tweede

Mohhammedaanfche. Brengt de Ternataanen tot een borgerlyken wandel. Bartoma

komt in de Moluccos. Samarau gaat uit . om nieuwe landen te veroveren. Verovert

Boero, en zet zig daar ah eerften beftierder neder. Gellacht-boom van 't Adelyk

huis Tommagola in Ternate. De tak van Samarau. De tak van Moeletsjangan.

De eerfle Portugeefen komen onder Bajang Ullah in Ternate. De onder-Koning,

Alfonfus Albukerk, zend in 't jaar ifii. Antoni Abreus naar de Moluccos. Die

eerfl op Java, daar na op Amboina, en eindelyk in Banda, komt. Zeilt onverrichter

zake weer naar Malacca. Serraan raakt door ftorm van hen af. Lyd op de Noefla

Pinhos fchipbreuk. Vind daar eenige roovers. Die hem zoeken te overvallen. Serraan

berooft hen van hun vaartuig. Zy beloven hem te recht te brengen. Werd door hen in Am-
boina o/>NoefTaTelo gebragt. Word daar wel ontfangen, maakt zig daar verder door zyn

daaden bekent, 't Geen ter ooren van de Koningen van Ternate , en van Tidore , komt.

Die beiden de Portugeefen willen ontbieden. Bajang doet eerfl Serraan verzoeke^. Hy
vertrekt in 't jaar if iz. uit Amboina na Ternate. Almanfor maakt door een huwelyk

vrede. Verwart verhaal der Portugeefen van dit geval. Bajang doet den Portugeelen

veel eere aan , en belooft de Nagelen aan hun alleen te kveren. Bied hun ook aan een

Vefting in zyn land te bouwen. Ongenoegen van Ferdinand Magaliaan over de Portu-

geefen, wegens '/ afflaan van een gering verzoek. Die zig by Keizer Karel den vyfden,

Koning van Caftiliën, aangeeft , om de Moluccos aan zyn Kroon te hechten. Karel

wyft hem in 't eerfl af, maar geeft hem eindelyk gehoor. Hy loopt met vyf fchepen in 't

jaar ifio. in zee. Ontdekt de Straat Magellanes in 't jaar iyzo. Daarna de

Si La
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Ladrones. Land te Zeboet. En op Matan. Hy wil den Koning van Matart dwingen,

onder zyn Koning te buigen. Die vorft trekt tegen hem te veld, daar Magaliaan 7 leven

laat. 't Fermoorden van veel Caftiliaanen op Zeboet. Reden, waarom dit hen over-

komt. De overgeblevene verzeilen naar de Moluccos. Komen in 't jaar 1 fzi. voor

Tidore. Worden van Koning Almanfor wel ontfangen. Verbond tujf'chen hen, en den

Koning. Hun haat tegen de Portugeefen, en vreefe voor de zelve. Hun vergeeffche

poging , om den Koning van Ternate aan hun zyde te krygen. Zy laden daar Speceryen.

Laten daar tien of twaalf man. En vertrekken met twee fchepen van daar. Bajangs

vriendfchap met de Portugeefen is oorzaak dat hy, en Serraan , vergeven worden door ds

Ternataanen. En niet door befiel des Konings van Tidore. Bajangs dood, e» zyn

kinderen.

Mar-
hnoem
in 'tjaar

1465.
de agt-

ticnde

Koning.

Veel
Javaanen,

Maleyers
en Chi-

neezen in

Ternate.

Onder
welke 't

Moh-
hamme-
daanfch.

geloofin

Ternate
eerlt

quam.

Vaart der

Terna-
taanen op
Banda.

En by
wat ge-

val.

nen ende

Oning Marhhoem trad als agt-

tiende Koning in 't jaar 146f.

in zyn vaders plaats.

Al de voornoemde Konin-
gen waren zuivere Heide-

wiften tot dezen tyd toe

nog niets van den Mohhammedaanfchen,
or Moorfchen Godsdienft j om welke
reden de Moorfche Paapen in hunne ge-

beden voor geen van deze Koningen
bidden.

Ook is Koning Marhhoem den meeften

tyd van zyn leven Heidenfch geweeft.

In 't laatfte van zyn leven nam hy , hoe-

wel zeer gebrekkelyk , den Moorfchen
Godsdienft, en wel by deze gelegenheit,

aan.

De Ternataanen verhaalen, dat 'er in

zyn tyd zeer veel Javaanen, Maleyers,

en Chineefen, uit verfcheide geweften,

meer dan onder zyn voorzaaten, in Ter-
nate quamen om Nagelen in te handelen

,

en die dan aan de Wefterfche Natiën te

verkoopen.

Verfcheide der zelve Waren uit Banda
gekomen, waar na toe de Ternataanen
nu al eenige Nagelen met hunne vaar-

tuigen gebragt , en dus deze Kooplieden
derwaarts gelokt hadden.

Onder deze vreemde Kooplieden was
een Javaan , HoeJJ'ein (of, zo andere

zeggen , Dato Maoela Hoejfein ) ge-

naamt.

Deze, een Mohhammedaan zynde,
las nu en dan den Coraan, en lokte door
dat lezen veel Ternataanen by zich, die

zich niet genoeg verwonderen konden,
hoc hy, en zyn jongen, uit eenige ge-
krabbelde fchrapjens en kratfen, die zy
op 't papier zagen, klare woorden kon-
den uitfpreekenj een zaak, die hun be-
grip te boven ging. Zy gingen dan na

maakten met eemae houts-enhuis

kooien ook zo wat fchrapjens'en haane-

pooten, op een plankje, maar konden
'er geen een woord van maken , en de
Javaan, verzogt by hen te komen, en
hun fchrift te zien, kon daar nog minder
mede te regt komen. Derhalven wilden
zy van den Javaan weeten, waar het aan
fchortte, dat hun fchrift niet leesbaar

was, en 't zyne wel, zo dikwils hy maar

wilde.

De liftige Javaan , hunne genegenheit,

om dit fchrift te leeren, en te gelyk hun-

ne onnoofelheit merkende, befchikte het

zo , dat hy hun niet alleen de Arabifche

letter leerde lezen, en fchryven, maar

dat hy metter tyd ook den Moorfchen
Godsdienft daar invoerde.

Hy zeide dan tot hen , dat dit Heilige

letters waren , die niemand uitfpreken

kon, dan die God den Schepper van al-

les , en zynen Propheet , eerft leerde

kennen j Derhalven zo gy, voegde hy
daar by , hier zin in hebt , zo moet gy cerfi

leeren zeggen : *JJ| <Jj//- &**** *)}) J) »JJ ^
Lah illah ilallah Mohhammed Razoel Ul-

lah , dat is , Daar is geen God dan Godt

en Mohhammed is zyn Gezant.

Dus hebben zy dan deze woorden me-
de zo van buiten leeren opzeggen , en

zyn zo allenskens door dezen vader in 'c

Moorfch Geloove verder onderwezen}

maar alzo Marhhoem niet lang daar' na

leefde, zo verflaaude d'yver van velen,

te meer, alzo deze Arabier ook weder na

zyn land trok.

Hy was de zoon van Koning Gapt

Bngoena den tweeden , van een Javaanfe

moeder, en, zo zommigen voorgeven,

geboren op Cajaroe •, hoewel anderen

zeggen, dat hy op Boeton zou gebo-

ren zyn.

Hy was een zeer onnoozel vorft , flegt

van verftand, en die derhalven weinig

toegebragt heeft, om- de Ternataanen,

die als de Wilden nog maar met een

Tsjidako, dat is, een Gordel, of War-
tel van oude lappen, om 't lyf liepen,

tot een borgerlyk leven te brengen, of

dat de Koophandel daar wat meer bloe-

jen , of door de Ternataanen wat meer

werk, het zy van den landbouw, het zy

van het behoorlyk aanplanten , en 't

voorzigtig behandelen van de Nagel-

boomen, gemaakt mogt worden.
Een groote hinderpaal hier in was hem

ook de Koning van Gilolo, die fterk van

volk, en veel magtiger, dan hy, hem
geftadig met oorlogen de handen zo vol

werk gaf, dat hy om geen andere zaaken

be-
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behoefde te denken , dan alleen maar om
zig voor eerit tegen dien vorft in ftaat te

houden.

Het eenige, dat de inlanders omtrent

dien tyd nog deden, was, dat zy hier en

daar eenige Tuintjes begoften aan te

queeken.

Zy fchyncn zich in dien tyd nog' zeer

weinig aan 't behoorlyk planten der

Nagel-boomen te hebben laten gelegen

leggen , maar lieten die in 't wild groe-

jen. Zy hadden 'er toen ook nog zeer

en behandelden die zeer ruw en

nluin

)GiJ-

weinig,

onvoorzigtig, zo dat het hun niet der

pyne waard dacht, die te plukken. Zy
fcheurden, of hakten die met hun Pa-
rangs , of Houw-meflen , met geheele

takken maar van de boomen af, als het

hen te hoog was, om daar by te klim-

men, ofte reiken j en dus verruilden zy
die dan aan de Javaanen , Chineezen,
Maleyers, Bandaneezen , en MacafTaa-

ren, die hun die quamen afkoopen of
afruilen, en ze weer aan die van de Weft
verhandelden.

Ook weten zy ons te berigteh , dat

,

by het leven van dezen ontfermens-

waardigen Marrhoem
y

een groot gefchil

tuflehen twee Prinfen van Gilolo , broe-

ders , en zoonen van den laatften Koning,
gerezen zy. Deze waren uit verfcheide

moeders, de een uit een Gilolofche, de
andere uit een Javaanfche, voortgeteelt,

weshalven zy malkanderen over hetvolg-
regt tot de Kroon niet wel verftaan kon-
den. De voorgaande Koning had het
mede zo weten te beftellen , dat zoonen

,

voor broeders, nu gekoren wierden ;

maar, hoe veel grooten hy ook aan de
hand gekregen had, zyn ziekte had hem
niet toegelaten voor zyn dood , wie hem

• vervangen zoude, vare. te ftellen.

o. Hun gefchil wierd egter (zo zommi-
ichc, gen zonder grond zeggen ) by een min-
' ns

, nelyk verdrag zo bygelegt, dat de Prins

1(jjr
uit de Gilolofche moeder zou Koning
zyn j maar Perdana Dj'amiloe , die by de

Javaanfche geteelt was , naderhand be-

rouw van dat verdrag hebbende, en zyn
broeder in dat opperbewind met geen
goede oogen, als onwettig verkregen,

konnende zien, vond geraden zig van

den zeiven af te zonderen, en zig met
een vloot op zee te begeven , om nieuwe
landen te ontdekken , en zig daar neder

ryk.

te zetten, of, was het mogelyk, die te

veroveren, en daar mede zyn belgzugt

op zyn broeder te verzetten. Andere
zeggen, dat de Gilolofche broeder zich

liftig daar ingedrongen had.

Dit ftelde Djamiloe in 't jaar 1480. met
een of twee van zyn broeders , die mede
gebelgt waren , in het werk , en quam

mbo' 1.
na eenigen tyd in Amboina aan , alwaar

jami

:rrro

'et ei

ooti

hy een van zyn broeders, Paii Roemer-ai', I46y,
op Liflabatta, en zig zeiven op de kuft
van Hitoe nederzettede , daar hy het zo
verre bragt, dat hy een van' de vierbe-
ftierders des lands wiert. Dog andere
meenen, dat hy in 't jaar 1465-. al uit

zyn land vertrokken is. Van hem is het
edel geflagt der Noeflatapi 's geiproten

,

die zedert zyn dood ook het regt behou-
den hebben, dat 'er altyd een uit dit

geflagt een van de vier Hoofden der kuft

Hitoe zyn moeit.

Dit geval zal ons in 't verhaal der

Amboniche zaaken met eenige omftan-
digheden, die wel zo waarfchynelyk zyn,

voorkomen.
Eindelyk is Koning Marhhaem , zon- Marh-

der iets van belang anders uitgerigt te hoems

hebben, in 't 1486. overleden. En hoe-
doodl

wel hy in 't einde van zyn leven Moorfch
was, wierd hy van de Moorfche Paapen
egter onder de Moorfche Koningen niet

getelt.

In zyn plaats is gevolgt zyn oud-
fte zoon Qs±a}~J"Aj- Zeynulabedien , by
de Ternataanen Djenalabdina , ook wel
maar Abadyn^ genaamt, een naam, die

by de Arabiers, de befte der gehoorza-
mers, of de befte in

J
t geloove, be-

teekent.

Deze vorft overtrof zyn vader zeer Negen-

verre in verftand, kloekmoedigheit, en Jj
enc

!
c

in andere Vorftelyke hoedanigheden, en Zeyn"
2

zou veel tot verbetering van den ftaat des ulabe-

Ternataanfchen ryks hebben konnen toe- dicn - En

brengen , indien ook hy niet den meeften Moor-
tyd van zyn regeering in veel moejelyk- fchc.

heden met den Koning van Gilolo ge- in 't jaar

weeft was, en zig daar door buiten ftaat I486*

gevonden had , om iets , tot denbyzonderen
welftand van zyn ryk dienende, in het

werk te ftellen.

Immers hy was in esn gedurige vreeze Zyn oor-

voor dien vorft , en dorft zig op zyn logen

eieen maet, hoe groot die ook toen al
met d,e

,
ö ' - ,, , van Gi-

geworden was, niet ten volle verlaten,
iolo<

te meer, om dat de Koning van Gilolo

in dien tyd ook met den Koning van
Tidore, een vorft, diens magt toe ook
al zeer hoog geftegen was, in verbond

ftond.

Dog dit gefchil met den vorft van
in 't |aax

Gilolo in 't jaar 1488. bygelegt zynde, 1V&8.

heeft Koning Zeynnlabcdkn zig wat meer
op andere zaaken beginnen te fcherpen.

In, of omtrent, het begin van de re- jn Ter_

geering dezes Koninks, waren, buiten dit nate de

Koninklyk huis, nog twee andere huizen
^
vee

van aanzien in Ternate, die ( zo men
}, uije

y

n
te

hun gelooven mag) zig veel ouder, en vanTom-
edeler van afkomft, dan die Koningen, magola,

rekenenj gelyk ik dat de nakomelingen «1 Jom-

van een dier 'huizen wel zelf heb hooien
t,ekent/

zeggen.

S 3
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1488 Het een werd Tommagola , en het

ander Tommaïroe, genaamt.

Van beide deze huizen , als omtrent

dezen tyd al bekent zynde, moeten wy
iets zeggen, om dat zy by de volgende

berichten wegens hunne nakomelingen

veel deel hier in zullen hebben, daar by

blyken zal, hoe veel dezelve tot het uit-

breiden van het Ternataanfch ryk hebben

toegebvagt.

De eerde bquwers van deze twee

Adelyke huizen wierden na vreemde lan-

den jrezonden, om die te ontdekken, of

te wTnncn, met die voorwaarde nogtans,

dat een yder van hun in 'sKonings naam,

over de landen, by hem verovert, 't

opperbewind voeren zou.

Die van het huis Tommaïtoe hebben

zig na de Xoelafche, of de Soelafche

eilanden begeven , en aldaar veel jaaren

als Koninklyke Stadhouders , met den

titel van Kimelaha's (dat, in het Terna-

taanfch , een Jonker bcteekent , maar

echter ook in de beteekenis van een Stad-

houder gebruikt word) of ook wel met

die van Salahakan ( dat al mede een Stad-

houder in hun taal te kennen geeft)

geheerfcht.

Dat van Die van den dam Tommagola nogtans

Tomma- hebben zig in de Wereld meer, dan deze
golawas andere, bekent gemaakt, en ook onge-

lyk meer toegebragt, zo om den naam
van hun Geflacht beroemt te maken, als

om verfcheide vreemde landen met veel

luider onder de Kroon, van Tcrnate te

brengen ; gelyk wy dat op zyn tyd,

nu en dan , zeer onderfcheiden zuilen

toonen.

De eerde van dit Gedacht, die zich

op zee, om veroveringen te doen, begaf,

heeft zig op 't eiland Boero ter neder-

gezet} maar naderhand is door zyn oud-

den zoon de Setel der Koninklyke Stad-

houders van daar in de landen van Am-
boina na Cerams binnen-kud verplaatd.

Om nu de oude naamen der genen,

die uit dit Adelyk huis gefproten zyn,

zo veel ons mogelyk is, als uit de aflche

op te delven, zo zullen wy alles, 't geen
ons of de inlanders zelfs, of wel eenige

oude fchriften van hun, aan de hand ge-

ven, den Lezer mededeelen.

De nazaaten van dit huis zeggen, dat

'er weinig tyds voor het jaar 1486. uit

het zelve al eenen Kiboewa hier geleeft

heett , op een tyd , wanneer men hier al

eenige kennis van het Mohhammedaanfch
Geloove begon te krygen ; hoewel hy
toen nog wel Heidenfch wasj maar ech-

ter daar na , wanneer dit geloove in

Zeynulabediens t yd wat meer begon door
te breken , Mohhammedaans gewor-
den is.

Hy trouwde met zekere Bay Tabioli
,

U K S E
dochter van Sehed Djoeniali , een Terna-

taan van afkomd; maar toen op Mak jan

woonagtig. Uit dit huwelyk zyn drie won

4*j

Zi

zoonen , te weten , Docdoe , Samoerau

( of Soamarau ) en Moeletsjangan voort-

gekomen.
Doedoc dierf ten eerden uit; zo dat Die

(

zig die hoofd-dam zcdert in twee takken ftam

verdeelt heeft, waar van die van Moe- J^"
leisjangan zig den meeden tyd in Ter- verdt

natc gehouden , en zig daar wel meed len,

uitgebreid heeft; hoewel 'er ook van dat Wel]

huis in Amboina, met eenige magt, en "ne

Terr

ƒAa Hair , of
deze weer drie

beroem
der

bewind, gekomen zyn.

Hy liet een zoen

,

Haïron
, genaam t , en

zoonen , Boafari (ook wel Bongafari

genaamt) Laulata , en Mamat , na. De-
ze Laulata zal ons in de Befchryving der

zaaken van Amboina onder 't jaar iff8,
als door Koning Hair derwaards gezon-
den, voorkomen.

Bongafari heeft een zoon , Daja , of
Hidajat, genaamt, nagelaten, van wel-
ken ook onder Amboina 's dode daat ge-

fproken te worden.
Samarau , die den anderen tak uit-

maakt, heeft zich buiten Temate , en
na de landen van Amboina begeven, al-

waar zyn nakomelingen, en inzonderheit u,

zyn zoon , Roebohongi , zich zeer ont- de.

zachelyk, en groot, door zyne verove-

ringen van landen
,
gemaakt hebben , ge-

lyk wy dat onder yder Koning naaukcurig

zullen aannaaien.

Maar , om tot Zahutlabedien weder te Jsvsi

keeren , in den tyd van dezen Koning hJer
l

i' (

En!
and

i

Am|
na,

Waar het

zig ne-

derzette.
Tc.

Kiboe-
wi , de

oudlle

van den
huize

Tomma-
gola.

quamen hier veel Javaanen, zo, om te
j,,..

handelen , als om 't Mohhammedaans da:

Geloove met alle kragt, zo in Ternate, 1

als in de eilanden daar omtrent, in te

voeren, fpannendc al hunne kragten in,

om die Deere by dezen inlander aange-

naam te maken. Hun oogwit daar by
was^ om tuflehen hen, en de Ternataa-

nen, een vader verbintenis als Geloofs-

genooten hier door te maken ; maar voor
al ook dan met eenen den weg te baanen,

om van den Nagel-handel alleen mecders
te blyven , en die aan de Wederfche vol-

keren zo dier, als 't hen behaagde, te

verkoopen; om 't welke beter uit te

voeren, en alle andere volkeren hier om-
trent te blindhokken, zy, na de plaats,

daar zy vielen , door dezen en genen
gevraagt zynde , voorgaven , dat ze al-

leen in de handen der inwoonders van

Java groeiden , en dat 'er alzo geen

middel was, om die van anderen , dan

van hun alleen , te bekomen ; hoewel
'er toen al veele waren, die door ei-

gen ondervinding wel beter wiften, en

dit voor een verdichtfcl der Javaanen

hielden.

Bv
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By Koning Zainulabedicn cgrcr had dit

zo veel ingang, dat hy daar door bewo-

gen wierd zelfs een tocht naar Java te

doen, voornamelyk, om daar die nieuwe

Leere wat naauwer, en in zyn grond, te

onderzoeken, alzo hy verftaau had dat

die te Gin, op Java , in een «v^
Madre/ah , of Hooge School , geleert

wierd.

Omtrent het jaar 149f. ftelde hy dit,

tot zyn groot genoegen, met een van

zyn befte vrienden, Hoeffeïn genaamt,

in 't werk , en bragt , by zyne te rug-

rei ze , een Javaanfch Priefter , Toeboe-

bahahoel genaamt , mede, welke Leeraar

daar na de voornaamfte voortplanter van

dat Geloove in die geweften geweeftis,

gelyk hy daar na Hoejfein ook tot het

Prierter-ampt bequaam gemaakt heeft.

Eer deze Koning van Java vertrok,

vond hy daar by geval (zo Ridjali in zyn
boek , over de kuft Hitoe in 't Maleits

befch reven, zegt) gelegenheit, om met
een der vier hoofden van de kuft Hitoe,

Pati Toeban den eerften (ook wel Pati

Pocteh) genaamt, tefpreken; en vermits

die daar ook met dat oogwit, om gron-

dige kennis van de Mohhammedaanfche
Leere te krygen , en die zynen land-

genooten mede te deelen
,
gekomen was,

zo fproot hier uit tufïchen deze twee
groote mannen zoodanige vriendfehap

,

dat zy, nu nieuwe broeders in dat Ge-
loove , met malkanderen een vaft , en
onverbrekelyk verbond maakten, behel-

zende, dat de Hitoëefen, en Ternataa-

nen in eeuwigheit vafte Bondgenooten

,

en goede vrienden zouden blyven ; welk
verbond nog nader door dien Koning
beveiligt wierd , wanneer hy dezen Pati
Poeteh , voor zyn vertrek ook tot het

tiende Lid van zynen ryks-raad (die an-

ders uit negen Leden beftond, en daarom
Soa Sivas genaamd wierden) aannam,
waar by hy hem dan ook in een rang
boven alle Sengadji's , of Hertogen

,

ftelde.

Gedurende nu Zainulabediens verblyf

op Giri, gebeurde het, terwyl hy aan

de voeten van zyn leermeefter zat te

leeren, dat zekere dolzinnige Javaan,
een Amokfpeeler, met zulk een woede
op hen aanvallen quam, dat hy al het

volk op de vlucht dreef. Zainulabedien
,

hier over niet eens verzet , vatte zyn
fwaard, en zei: Indien dit bet -waaragtig

Geloove is, dat ik leere, zo zal ik dezen

Godloozen ver/laan

-

t en, met eenen toe-

flaande , kloofde hy niet alleen dien Javaan
den kop, maar hieuw te gelyk, met dien

zelven flag,ook een fware klip in tweën,
die op Giri 's bergje aan den weg ftaat,

en nog te zien is. Van welke gekloofde
klip de Javaanen tot nog toe veel zwetfen,

w
en die yder een nog aanwyzen j dog

I4
«.

;

niemand wil gelooven, dat zy 'er op die

wyze , als zy verhaalen
, gekomen is.

Hy wierd te Giri Radja Bulawa , dat is,

Koning der Kruidnagelen, genaamt, en
maakte een naau verbond met den Pa-
nimbaham (of den Prins) van Giri.

Daar na vertrok deze vorft van Java
weer na de Moluccosj maar kreeg op de
te rug-reize, omtrent Bima, moeite met
dien Koning, geraakte met een van zyn
Ridders in gevecht, die hem door een
fpies zo zwaar wondde, dat hy (zo
Ridjali in zyn agtfte Alkifla, of Verhaal,

zegt) niet lang daar na quam te fterven,

welke droevige tyding met hun vaartuig

,

en door dien medegenomen Javaanfchen
Priefter, eenigen tyd daar na in Ternate
gebragt wierd.

De Ternataanen zeggen , dat hy van
die wond genezen zy, en nog tot in 't

jaar ifoo. geregeert heeft 5 dog dit is

maar zeggen , zonder bewys.
Op dit zelve jaar echter is in zyn Bajang

plaats gevolgt zyn zoon aJJj <£jU Bajang Ullal1
>

U/lab (dat is, de Schaduwe Gods, in de Kd!
Maleitfche taal , en ook zomtyds wel van Ter-
maar alleen Bajang, dat is, de Schadu- nate, en

we) genaamt. ^Tm?
6

Hy was de twintigfte Koning van medMn™~
Ternate, en de tweede Mohhammedaan- fche.

fche vorft hier, een Prins van groote en 'n 'U 3"
uitmuntende hoedanigheden, ja de eerfte

I5C0 '

onder de Ternataanfche Koningen , die

de nog woefte, en wilde Ternataanen
tot een burgerlyke wyze van leven, en
zo verre gebragt heeft, dat zy hunne
Tsjidaco's, of gordels, die zy om hunne
fchamelheit droegen, verlieten, en zich

zodanig , als zy tot nog toe doen , kleedden.

;

Daarbeneven heeft hy, die anderzin ts -Brengt

ook een groot yveraar , en voortzetter , de Ter-
'

van 't Mohammedaanfch Geloof was ,
ptaanen

door aanraden van een Moorfen Priefter, j^J^
allenskens verkregen, dat zy , die te lyke was-
voren maar in 't honderd, en zonder deL

eenig verband, by een liepen, zich be-

hoorlyk door de Trouw aan malkanderen
verbondden, alleen met dat onderfcheid,

dat hun Huwelyks-giften , of de Bruid-

fchat, in dien tyd zeer gering waren, en
maar in een kleedje, dat men aan de
vrienden van de Bruid gaf, beftond, en
Jat dit zelfs ook buiten eenige verplig-

ring, en als een vrywillig gefchenk, ge-

geven wierd.

Ook wierden van dien tyd af de by-

wyven niet verboden ; maar toegeftaan

aan die genen , die ze konden onder-

houden. Onderdezen Koning is in 't jaar. komt |Q
1 f06: Lodewyk di Bartoma in de Mo- 't jaar

luccos, en ook in Banda, geweeftj in .
'^6,

welke eerfte tyd van dezen vorft hy deze VI
d

,

e

ïnwoonders nog zeer woelt vond. cog

In
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Samarau
gaat uit

om nieu-

we lan-

den te

verove-

ren , in

ït jaar

151 r.

Verovert
Boero.en
zet zig

daar als

eerfte

beftierder

neder.

In 't begin der regeering van dezen

Bajang, in 't jaar ifii ,
ging Samarau

met een vloot uit, om nieuwe landen

voor zyn Koning te winnen.

Hy, dien wy, als uit het alleredelfte

Ternataanfch huis Tommagola gefproten,

befchrevcn hebben , was de eerfte uit

zyn ftam, die op veroveringen uitging.

Hy quam eerft op Boero , een der eilan-

den van Amboina, te landen, heeft zich

omtrent 't Hoog Land van Tommahoe
nedergezet , en aldaar een lange reeks

van jaaren als eerfte beftierder des Ko-
nings van Ternate gcregeert , van wel-

ken, en zyn broeder Moeletsjangan, alle

Kimelaha's, of Stadhouders, die zedert

U K S E
in Amboina geweeft zyn, hun oorfpronfc l

l

hebben; hoewel hy (Samarau) met dien

Titel daar noit bewind had, en zyn zoon
lang daar na dien eerft gevoert heeft.

Vermits van deze twee broeders ver-

fcheide deftige mannen gefproten zyn,
die van tyd tot tyd in groot aanzien zyn
geweeft, en heerlyke daden ten voordeelc

van de Kroon van Ternate verrigt heb-
ben, zo oordeelc ik niet ongevoegelyk
van deze twee ftammen, of takken van
de hoofd-ftam Tommagola, een geflagt-

'

boom, hier by te voegen 5 verzekert

zynde, dat dit den Lezer daar na zeer ge-
makkelyk voorkomen, en veel ligt ge-
ven zal.

Geflagt-

beom
van 't

Adelyk
huis

Tomma-
gola in

Ternate.

Kiboewa

Samarau < Madjita ,en zyn halve
{ broeders.

De tak

van Sa-

marau.

den

na.

twee , Fakiri , en

kinderen ftierven;

'er vyf na, welker

De tak

van Moe
letsjan-

gan.

l
Laulata

Moeletsjangan <Hair<Mamat

Kiboewa dan liet als voortzetters van

zyn ftam-huis twee zoonen, te weten,

Samarau , en Moeletsjangan, na.

Samarau liet weder twee zoonen

,

grooten Roebohongi , en Saptiroan

,

De jongfte liet 'er

U/mail, die zonder

maar Roebohongi liet

naamen Djoemali , Angfara , Kaffingoe ,

Adja , en Baffi Frangi waren. Angfara,

en Kaffingoe zyn in den oorlog zonder

kinderen voor Latoe Haloy, een dorp

op Cerams binnen-kuft, over Hatoewa-

na, geftorven.

Djoemali liet maar een zoon, Sabadyn

genaamt , na , die drie zoonen , name-
lyk, Madjira, Dagga, en Baicole, ge-

had heeft.

Djoemali 's broeders , Adja , en Baffi

Frangi , lieten yder een zoon na ; Loehoe

was de zoon van Adja , en Leliato die van

Baffi Frangi, genaamt.

Moeletsjangan , Samarau 's broeder , en

. Kiboewa 's jongfte zoon , liet een zoon

,

Hair genaamt, na, van welken drie zoo-

nen , Bongafari (ook wel Boafari ge-

naamt) Laulata, en Mamat, voortge-

komen zyn.

Bongafari had een zoon , Daja , of
Hidajat, van welke hier na, als van een

man van een uitftekenden rang, en gezag,

zal gefproken worden.

< RoebohongilDjoemali < Sabadyn

Angfara ^zonder
Kaffingoe j kinderen, i Dagga.
Adja < Loehoe. \Bahole.

\Bafft Frangi < Leliato. < Labadl

\Sapiroan < Fakiri.

\UfmaiI.

Ali,o£Kaptn. Laoet.

j
Boloto.

\J2ubi.

Hy liet vier zoonen na , Djoemail,
Naja den Hhoekom , Boloto, enCubi.

Djoemail nu had drie zoonen, te we-
ten , Haji , AU ( anders den Kapitein
Laoet, of Zeevoogd genaamt) en Bon-
gafari, (drie gevaarlyke mannen, over
welke haar Edelheden den acht en twin-
tigften February in 't jaar 1673. aan die
van Amboina fchreven, dat zy op hun,
by verzwaring van tyden , het oog dien-

den te houden, en des noods, hen naar
Batavia te zenden); van alle welke in 't

vervolg, uit beide die ftammen, als Ko-
ninklyke Stadhouders, of Kimelaha's,
in Amboina , Roebohongi , zyn zoon , Baffi
Frangi, Sabadyn, Daja, of Hidajat (na
dat hy van het jaar 1606. tot omtrent het

jaar 16 10. als onder-Koning in de plaats

van den na Manilha weggevoerden Ko-
ning Said, of Sahid, geweeftwas, hoe-
wel hy nog tien andere jaaren wagtte,
eer hy na Amboina vertrok) Loehoe en
Leliato meeft te gclyk , en Madjira, en

Halt, zullen voortkomen.
Buiten deze nu zyn ook niet alleen

verfcheide andere in Amboina geweeft;

maar de drie laatfte plagten ook tot in 't

jaar 1693. noS omtr^nt de hoofd-vefting

Victoria , aan de Laha, te woonen, en

daar een ftil en gemeen burgerlyk leven,

en buiten alle gezag (waar uit zig Halt

moedwillig geïmeten heeft) te leiden;

hoewel
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hoewel aan Bongafari, en AH; in dat .

gemelde jaar, by fchryvens harer Edel-

lieden aan die van Amboina, toegeftaan

wierd , met hunne- Familien weer na

Ternate te keeren , aangezien hun Ko-
ning dit ook toeftont, mits dat zy 'er

zelf ook toe moeften genegen zyn ; dog
om weer na Boero.te keeren, wierd hen,

om dat zy gevaarlyke gaften waren , af-

geflagen.

Behalven deze gunft hadden haar Edel-

lieden in 't jaar 1687. by hun fchry-

yen van den negen en twintigften Fe-
bruary, nog een andere, van aan Bonga-

fari een fchuld van honderd Ryksdaalders

quyt te fchelden
,
gedaan.

Dit zo voor af, als zeer noodig tot

het vervolg van de gevallen der Terna-

taanfche Koningen , nedergeftelt hebben-

de, zullen wy nu zien, wat 'erin 't leven

van dezen vorft Bajang Ullah vorder aan-

merkensweerdig voorgevallen is.

Na dat hy vyftien jaaren Koning ge-

weeft was , zyn onder hem de eerfte

Portugeezen in Ternate gekomen, by
een zonderling geval, 't geen voor hen

eer doodelyk , dan van gelukkigen uit-

flag, fcheen te zullen zyn, en om daar

van betere bevatting aan den Lezer te

f
even, dienen wy dat wat hooger op te

aaien.

Na dat Alfonfus Albukerk , een der

vermaardfte onder-Koningen van Portu-

gal, ten tyde van Koning Emanuel, de

magtige Indiaanfche ftad Malacca, om-

K N. [45
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iMi trent Auguftus, desjaars ifn, gewon-
nen , des zelfs Koning Mamud ohtzeteld

,

en die overgroote zegepraling op den

ondergang van den vermogenden Javaan,

ér Utimutaraja (eerft by Albukerk zelfs met
eenig bewind voorzien , dog daar na

trouwloos bevonden) gebouwt had, zo

zond hy, in December des zelven jaars

,

niet (gelyk zommige qualyk fchryven)

Antony Brit, die eerft lang daar na quam,
maar eenen Antony Abreus met drie ichee-

pen van Malacca, na de Ooft, om de

Molukfe eilanden te ontdekken , en

( waar het mogelyk ) onder de Kroon vari

Portugal te brengen.

Van daar vertrekkende
, quam hy

eerft op Java , voor een ftad , by de Por-

tugeezen qualyk Agacime genaamt (dog
hedendaags onder den naam van GrelTe

bekent) aan , en geraakte van daar

ook in de geweften van Amboina te

iand.

Op beide die plaatfen rigtté hy fteene

Suilen op , met de wapenen van Koning
Emanuel daar in uitgehouwen , en ver-

ïn éii trok van daar in 't jaar 1 f 1 2. naar Banda

,

lelyk
1

. alwaar hy een verbond met de inlanders

nv'-
mza^te i en mede een fteenen Suil, als

i 5 ,fj'
de vorige, ter gedagtenis , dat hy daar

tromt I. Deel,

geweeft was, enden tyd wanneer, op 'S 11,

ftrand oprigtte.

Hy nam daar eenige lading van Nooten-
Mufcaat in, en zeilde (even na zyn ver-
trek van daar door zware ftormen belet

)

weder na Malacca, zonder zyn reize, Zeilt, on-
tot ontdekking der Moluccos , te hebben verrigter

konnen vervolgen. 2ake »

Geheel anders nogtans droeg zig de Malacca.
zaak toe, met een van zyn fchepen,
waar op Francois Serraan 't bevel had.

Na dat zy dan te zamert van Banda Serraan,

vertrokken waren, ontftond 'er een he- raakt

viee ftorm , welke die fchepen niet alleen !?
oor

°n 1 '
,

r ,. r ftorm van
veritroide, maar ook een van die afge- hem af.

dwaalde fchepen op de NoelTa Pinhoe 's,

ofde Schildpads-Eilanden ( bezuidenAm- Lyd op

boina , en regt in dé weg van Java na p NoerTi

Banda gelegen) deed vervallen, en den Jy!^
6 '

Hoofdman met de zynen daar elendig breuk.

fchipbreuk lyden.

Hy trad , na dat hy 't in het fchip niet

langer houden kon, met zyn volk, en
wapenen, op een dezer elendigé Eilan-

dekens te land , vond daar niets te eeten
nog te breeken, vermits zy zeer bar^ <

r

onbewoond , en van geen nut ter wereld
zyn, dan alleen voor die derwaards vaa-

ren , om Schildpadden ( die daar zeer

groot en veel zyn) te vangen, of ook
wel voor zommige kleine zee-fchuimers,

en roovers , die zig derwaarts wel be-

geven, om zig voor een tyd te verfchui-

len, of om zich van deze of gene ram-
pen, hunne vaartuigen overgekomen, te

herftellen.

Derhalven zag 'er dit geweldig zuur vinddaar
voor Serraan, en zyn makkers, by dit eenige

te land treeden uit ; maar eindelyk wierd roovers

,

hy daar een Coracora ( zynde een flag van
Ambonfche , of Ternataanfche vaartui-

gen) gewaar, die eenige roovers, zig

daar wegens dat onweer ophoudende
j

toequam.

Dit quam wonderlyk van pas , en , tert

ware dit voorval, zo had hy mét alle de
zynen daar elendig van honger en gebrek
het leven moeten laten, vermits in dit dor
en onvrugtbaar land , buiten de Schild-

padden, niet het allerminfte is, waar van
zy zouden konnen hebben beftaah.

Zo ras waren zy met hun fchip daar D je hem
niet vervallen, of de roovers wierden hen zoeken re

gewaar, zagen hen fchipbreuk lyden , en over-

maakten ten eerften een aanflag j om deze valIen *

fchipbreukelingen te overvallen, en van

al 't hunne te beroovert.

Deze en gene zeé-vérftandigeri van

Serraan (maar voor al eenige ervarene

Maleitfe Stierlieden, die de ftreeken vari

deze roovers zeer wel kenden) merkten

dit ten eerften, en waarfchouwden hem
wel ernftig, op zyn hoede te zyn. Dit

deed hem verfcheide verholc wagten op
T ftrand
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IJU. ftrand uitzetten, om deze roovers met

die zelve munt te betalen } 't geen hem
zo wel gelukte, dat hy en de zynen,

terwyl de roovers ter uitvoering van

hunnen aanflag te land getreden waren

,

berooft uit hun hinderlage toefchoten , der zelver

hun van Coracora, of vaartuig, overvielen, en
haar hen ten eerften daar af beroofden,
vaartuig. Deze daad verbaafde deze roovers zoo-

danig, dat zy, by 't vertrek der Portu-

geezen van daar met het vaartuig, hun

dood op dat jammerlyk en bar eiland

voor oogen ziende, Serraan, en de zy-

Zy belo- nen , ootmoedig quamen bidden , zy
ven hem wilden hen tog mede nemen , dat zy van
te regt te hunne zyde, ten bewys van dankbaar-
rengen.

^^^ jjen te regten helpen, en aan een

goede plaats te land brengen zouden.

Serraan, die hier ganfeh buiten zyn

ftreek, en 'er niet bekent was, oordeelde

geraadzaamft , dien voorflag aan- en hen
mede te nemen, ten einde zy hem voor

Gidfen dienen, en aan 't een of 't ander

bewoont land brengen mogten.

Werd Dit zo befloten zynde, venrokken zy

door hen ten eerften met die Coracor van daar , en
in Am- wierden van die roovers in Amboina op
boina NoefTa Telo te land gebragt, daar zy

ras
' zeer minnelyk van de ingezetenen van dat

dorp ontfangen wierden.

Dit NoefTa Telo ( waar af in de be-

fchryving van Amboina breeder gefpro-

ken word ) was eigentlyk het dorp Afla-

loelo , toen nog Noeffa Telo genaamt,
om dat de inwoonders van die drie

eilandjens zich toen al met der woon na
AfTaloelo begeven hadden.

Hy werd De reden, dat die van AfTaloelo hen

daar wel zo wel ontfingen, was deze, om dat zy
ontfan- ten dien tyde met die van Warnoela , of
gen; en Hoewamohel , zynde een deel van het

ziedaar ^aar tegen overleggende eiland Ceram,
verder geweldig overhoop lagen, envantydtot
door zyn tyd malkanderen alle afbreuk zoeten
daden J i

bekend.
te
^
oen

: , . \

By de komft dezer Portugeezen nu
fielden zy zig voor, dat zy, hen zo wel
ontfangende, grooten dienft van hen, by
deze gefteltenis van zaaken , konden ge-

nieten , en daar door onwederfprekelyk

N
m ftaat geraken om over hunne vyanden
de zeegen te behalen, gelyk dit, na ver-

loop van weinig tyds, ook zo uitviel.

Deze zo gelukkig uitgevallene onder-
neming maakte hen niet alleen bemint,
en ontzagchelyk by de vier hoofden der
kuft Hitoe , en de ingezetenen dier land-

ftreekj maar het gerugt daar van floeg,

by gelegenhei t, dat zy daar een Terna-
taanfche vloot van Samarau vonden, ten

eerften ook na de Molukfe eilanden tot

der zelver Koningen over.

Voor al nogtans lieten zich daar aan
Bajang Üllah, Koning van Ternate, en

l

U K S E
Almanfor, Koning van Tidore, gelegen

zyn ; zoodanig , dat zy beiden even zeer

naar de vnendichap van deze vermaarde t\

vreemdelingen tragtten,enbyzonderfterk !

verlangden , om hen te zien.
*

Zy lagen te zamen wegens hunne n

grenspaalen overhoop, niet tegenftaande v

zy nu al een geruimen tyd te voren de ij

Mohhammedaanfche Leere aangenomen
hadden , en broederen van een en het zei

ve Geloove geworden waren.

Om dit hun gefchil nu ten einde te

brengen, oordeelde yder van hen den
kortften weg daar toe , de Portugeezen

,

door een bezending, om hunne vriend-

fchap op 't fpoedigfte aan te zoeken , hen
in hun land te noodigen , en zig daar na

van de hulp van zo beroemden volk te-

gen malkanderen te bedienen.

Hier mede was Koning Bajang eer,
B

dan Almanfor, vaardig, zond ten eerften 4

tien Coracora's, met duizend man 'er op,

na die Portugeezen, en liet Serraan met
de zynen ernftig verzoeken, dat zy met
hen mede na Ternate wilden vertrekken }

't welk Serraan ten eerflen aannam , en
hem noodzaakte 't zelve verzoek, door
die van Tidore ( die eenigen tyd daar na
ook met eenige Coracora's quamen) uit

naam van hun Koning aan hem gedaan,
beleefdelyk af te flaan.

Dus vertrok hy met die Ternataanfche H
Coracora's, na giffing nog in dat zelve f'

jaar ifiz, uit Amboina na Ternate,
'

quam weinig tyd daar na daar te land, en uii

wierd van Koning Bajang byzonder min- to

nelyk ontfangen. ^
De Koning van Tidore, aan de eene

zyde niet weinig misnoegd over den vrug-
teloozen togt, die de zynen na Amboina
gedaan hadden , begon aan de andere

zyde de magt van den Koning van Ter-
nate, die door de vriendfehap dier be-

roemde Natie niet weinig gefterkt was,
nu wat meer te vreezen, en vond derbal-

ven beft geraden dien voor hem nu zo
gevaarlyken oorlog door 't een of 't an-

der fpoedig middel ter neder te leggen.

Hy had een dogtcr, Njai Tsjili Bokje
Radja genaamt, een vorftin van groot
verftand, en vol moed.
Deze naam van Bokje Radja, 't geen Ata

maar alleen een bygevoegde Titel, of naa

eer-naam, was, beteekent, ten deele in*
't Ternataans , ten deele in 't Maleits,

*

Kl

zo veel, als Koninklyke Princesj zo dat

Njai tsjili haar regte naam , zo lang zy
nog Mohhammedaans was, geweeft is$

voor welken zy daar na, Chriften ge-

worden zynde , een anderen , gelyk wy
op zyn tyd zullen zien , aangenomen
heeft.

Deze dogter nu fcheen hem toen het.

regte middel van bevrediging , en volko-

men
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men beflifling van dezen oorlog te zullen

zyn , weshalven hy die Princes den Ko-
ning van Ternate ten huwelyk aanbood

,

die ze zeer geerne aannam, en daar by
de onderlinge geichillen tuffchen hem,
en den Koning van Tidore, afbrekende,

een vaften vrede met hem aanging.

De Portugeezen, welker eigen zaak

dit is, fchryven van dit voorval zo dui-

iler, en onzeker, dat men, geen ander

en nader berigten hebbende, daar qualyk

by te regt raken zou.

Van Serraan fprekende , geven zom-
migen voor, dat hy in Ternate fchip-

breuk leedj maar anderen, die de plaats i

nog wel getrofFen hebben , zeggen dat
|

hy in de haven vanRucutel, of van de
'

Koopftad Rucutello, aanquam, en dat

die van Rucutello hen te beter ontfingen,

vermits zy met die van Veranula, gele-

gen op Batoetsjina van More, of Gilolo,

in oorlog lagen.

Die nu in Ambon na Rucutel, of na

Veranula, vraagde, zou noit te regt

raaken, en nog veel minder , als hy
dat Veranula , 't geen met een geheel

anderen naam in Amboina, en in zom-
mige oude kaarten met een diergelyken

bedorven naam van Warnoela bekent

is, op Batoetsjina wilde gaan zoeken;

want Batoe-Tsjina is het Weflelyk deel

van 't groot eiland Gilolo, 't geen niet

in Amboina, maar tegen over Ternate,
legt, en ook wel den naam van Hala-
mahera draagt. Aangezien nu 't woord
Halamahera in het Ternataans het zelve,

't geen 't woord Hoewamohel in 't Am-
boinees , namelyk , het Land aan de over-

zyde, of, zo andere (dog qualyk) wil-

len, bet vafte Land, beteekent, zo zal

hun misflag ongetwyffelt daar van daan

gekomen zyn , dat zy 't land van Ceram,
tegen over AlTaloelo gelegen, een Hoe-
wamohel, dat is, 't Land aan de over-

zyde, genaamt (met welke Cerammers
zy inwoonders van Aflaloelo toen in oor-

log waren) met 't land van Gilolo, en
Halamahera in 't Ternataans 't Land aan

de overzyde ( in opzigt dat het tegen over

Ternate lag) genaamt, onder een ge-

mengt, en zo verwart hebben, dat het

een wild zoeken , ook zelf voor die ge-

nen, die daar al bekent waren, geven
zou om dat land oit of oit te konnen

! vinden.

Wanneer zy nu van den Koning van
Ternate van dien tyd zeggen, dat Ser-

1 taan van hem in Ternate verzogt wierd

,

zo noemen hem zommigen (als Jarri-
: cus Tom. I. Lib. z. Cap. zj.) Boaleifes ,

I anderen weer Boleifes, naamen, -die in

't geheel by geen Ternataanen bekent,
;

en veel min by hunne Koningen gevoert
zyn.

K E N. *4?
Zo is 't ook met den naam van die rjii;

Tidoreefche Princes, die Jarricus op de

gemelde plaats Neacbih Bokaraga noemt,
en die nog Ternataan, nog Tidorees,
zou weten te huis te brengen.

Ondertuflchen maakte Bajaüg Ullah Bajang

zyn werk van Serraan , en zyn mede- doet de

gezellen, alle eer en beleefdheden te be- „g"""

wyzen , beloofde ook alle de Nagelen veel eer

alleen aan hem , en de zynen, te leveren ,
aan , en

en zost hem alzo in allen deelen te bewe- j
eI°° ft

gen, om zig volkomen daar neder te zet-
iena2if

ten, en valt te maken. hun al-

ken te

leveren.

Bied hun

Hier over fchreef hy uitdrukkelyk

zo aan den Koning van Portugal , als

aan den onder-Koning van Indien, en

bood hen zelf een plaats na hun begeeren ook aan"

aan, om daar een iterkte, ofvefting, te een

bouwen, om zich te zekerder daar te y
eftin§

konnen nederzetten. • By welke gelegen-
J"n j

V
|»

heit ook eenige van Serraans gezellen bouwen.

mede na Goa vertrokken, om een om-
ftandig berigt van hunne ontdekkinge en

verrigtingen aan den onder-Koning te

geven.

Eer hier regte tyding op quam, liepen

'er al eenige jaaren door, groejende on-

dertuflchen de vriendfehap tuffchen den
Koning , en de Portugeezen , hoe langer

hoe meer aan, hoewel zyn onderzaaten

dit met de uiterfte misnoegdheit aan-

zagen.

Terwyl nu de zaaken in de Moluccos
zo gewenfcht Honden , deed zig in Eu-
ropa een andere zwarigheit op.

Ferdinand Magaliaan (dog gemeenelyk Onge-

Mageïïaan genaamt ) een Portugees edel-
"° e

%
eIi

man, die zig in dienft van zyn Koning, dinand
Zo in Indien onder Alfonfus Mbukcrk, Magali-

als in Africa, byzonder wel gequeten, aan °Pdë

en zig daar door by den Koning bekent „rn~

gemaakt had, meende door zyn onge-
meen verftand , en grootmoedige uitvoe-

ringen reeds gronds genoeg gelegt te

hebben, om van zyn Koning een kleine

verhooging van zyn foldy, ter Avaarde

omtrent van een gulden, of een halve

ryksdaalder ter maand meer, te mogen
verzoeken, zo, om daar door wat hoo-

ger in rang van Adel op te ftygen ( dewyl
de Adel in Portugal in vorige tyden by
de Hovelingen na mate van de ibldyen,

die zy van den Koning trokken
,

plagt

afgemeten te worden) als te gelyk ook,
om deze en gene onkoften tot zyn onder-

houd, in een tyd, dat veel zaaken dier-

der, dan te voren, waren, te beter te

konnen dragen.

Emanuel, die voorzag, dat dit van een o ver

quaad gevolg zyn , en ten eerflen een 't afflaa»

grooten inbreuk by anderen veroorzaken van een

zou, vond geraden hem dit verzoek af te
verzoek.

Haan. Dit fpeet Magaliaan zo geweldig,

dat hy, die verbeelde fmaad en hoog-

T z opge-
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ijix. opgenomen hoonheimelyk opkroppende,

van dien tyd af gelegenheic zogt , om zig

hier over aan Emanuel te wreeken. Zyn
groot verftand liet hem hier in niet ver-

legen.

Hy wift dat , ten tyde van Prins Hen-

rik (den eerften onder de Portugeezen,

die 't werk van onbekende landen te

ontdekken met zo veel yver by der hand

nam ) onder de regeering van Eduard den

eerften door Paus Martinus den vyfden,

op verzoek van dien Prins, en om 't werk

der ontdekkingen te meer voort te zet-

ten, kort na 't jaar 1410. aan de Portu-

geezen toegeftaan was een onbetwiftelyk

regt over al die landen , die zy , van Caap
de Bojador af tot in Indien toe , ont-

dekken zouden , en dat dit door verfchei-

de Pauzen naderhand beveiligt was j maar

daar beneven wilt hy ook , dit, na eenige

ontdekkingen van Chrifioffel Columbus om
de Weft, 'er tuflehen Johan den tweden,

Koning van Portugal , en Ferdinand,

Koning van Caftilië, groote twift, en

jaloezy, over die ontdekte landen (en

voor al over de Moluccos , die yder zeide

onder zyn deel te behooren) ontftaan

zynde, die twee vorftcn, om oorlog te

myden , hun gefchil aan Paus Alexander

den zesden verbleven hadden, en dat zy,

volgens uitfpraak van dien vader, daar

op vereenigt waren , dat al de landen,

die be-Ooften ontdekt wierden, den Ko-
ning van Portugal , en die be-Weften
ontdekt wierden, den Koning van Cafti-

liën , of Spangien , zouden eigen zyn , en
blyven. Een verdeehng,waar uit nader-

hand weer andere verdeelingen, die nog
al grooter gefchillcn verwekten

, ge-

groeit zyn.

Hier over fpeelden nu zyne gedagten

,

of hy , door een reize om de Weft
, geen

ontdekkingen tot nadeel van Portugal

zoude konnen doen ; alzo het be-Oofteh,

volgens verdeeling van dien Paus, niet

mogt gefchieden.

Van tyd tot tyd nu had hy van Francois

Serraan brieven uit Ternate, en daar by
berigt van den rykdom, en heerlykheit,

des lands aldaar, gekregen, met een daar

nevensgaande ernftig verzoek , dat, zo
hy zig zelven gelukkiger wilde maken

,

hy daar by hem komen moeft. Ook had
hy van de landen om die ftreek reeds

eenige kennis, dewyl hy onder Antonius

Abreus op dien eigen togt , by welken
Serraan van hun afdwaalde, Ambon, en
Banda, eenigzins had helpen ontdekken.

Na dit ftuk ryper overwogen te heb-
ben, vond hy by zich niet onmogelyk

,

ja zeer waarfchynelyk, dat hy, met om
de Weft zyn ftreek te nemen, egter in

de Oofterfche landen , en alzo ook in de
Moluccos, zou konnen komen, en dat

&1
ii

U K S E
1 hy j dat uitvoerende , die landen , die

I

door een vaart om de Weft ( fchoon in 't

Ooftcn gelegen) ontdekt wierden, ook

zekerlyk onder het deel van den ontdek*

kcr, volgens uitfpraak van Paus Alexan-

der den zesden , buiten alle tegenfpraak

zouden moeten gerekent worden.

Zo als hy daar af nu een klaar begrip p;

by zich zelf bad
,
geeft hy zich by Keizer br

Karel den vyfden (toen Koning van Ca- &
ftiliën) aan, legt de by hem ontwor-

"

pene zaak open , en toont hem dat va

de Molukfe eilanden door een nieuwen 1>«

weg, en vaart om de Weft, by hem M

nader te ontdekken, konden bevaaren,

en alzo onder het aandeel der Caftiliaanen,

hen door dep voornoemden Paus tocge*

wezen, buiten twyffèl betrokken wer-

den, aangezien, volgens die uitfpiaak,

den Caftiliaanen toequam , al 't gene zy

,

door hun ftreek na 't Weften te nemen

,

zouden ontdekken.

Dat het nu mogelyk was , zulx te doen , o
namelyk , de Moluccos van dien kant te M
ontdekken, en te bevaaren, bleek Karel, 4a

niet alleen op zyn zeggen , maar ook uit

de goedkeuring van verfcheide mannen,
die, ongemeen in de Wis- en Sterre-

kunde ervaren , getuigenis gaven , dat

zyn zeggen op een vaften grond fteunde.

Dit was een zaak , waar in groot voor-

deel voor de Kroon van Caftiliën, en

geen kleene fchade voor den Koning van

Portugal, opgefloten lag, en die be-

quaam was om Karel ten eerften daar toe

te doen overhellen j maar de gezant

van Emanuel aan 't Hof van Caftiliën, Kat

die Magaliaan ongemeen fwart by Karel ?\

maakte, wift de zaak by dien vorft zo te ^
beftieren, dat hy, zo uit aanmerking
van de ontrou van Magaliaan omtrent zyn

Koning, als uit bezeffing van dat zyn

zufter nog maar onlangs aan Koning
Emanuel getrouwt was, Magaliaan met
zyn voorftel , en aanbieding van dien togt

zelf in perfoon , zo hem maar eenige

fchepen beftelt wierden, te willen doen,

t'eenemaal van de hand wees.

In tegendeel wift Magaliaan , daarby

niet beruftende, deze zaak den raad des

Konings van Caftiliën zo fmakelyk te

maken, dat zy middel vonden den Ko

r;,

««

I'
m

|r;,

ning, uit inzigt van de groote voordeden

die, volgens Serraans fchryven, daar in

ftaken , al de dring-redenen van den Por-

tugeefchen gezant te doen overftappen,

hem voorhoudende , dat die nieuwe ban-

den van vriendfehap tuflehen hem en

Emanuel , hem geenzins den welftand van

zyn ryk konden doen verwaarloozen j

maar dat hy zig in die zaak zodanig be-

hoorde te gedragen , als hy zou oordeelen

met het welwezen van 't zelve over een

te komen.
Daar
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Daar op kreeg Magaliaan eindelyk weer

nieuw gehoor, 't geen uitwerkte dat

'eftlm kort daar aan laft tot het klaarmaken van
adelt Vyf fchepen, en hem over de zelve, met

twee honderd en zeven en dertig man in

alles voorzien , 't opper-bewind gegeven

wierd.

De naamen dezer fchepen waren, de

Trinitas, ( zynde de Zeevoogd ) Victoria^

St. Antony, Conception, enSt.Jacob.

Hy liep met die vloot den tienden Au-
<j lot

rt if

iep*

•tR
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zee

ïtdtj:

5.

tj2'

ar i

La

me:

md
tebc:,

guitus des jaars if ip. uit de haven van

St. Lucar de Barramedo in zee , venloor

op twee en veertig graaden be-Suiden de

Linie , na veel feldzame ontdekkingen

gedaan^ veel fporling met zyn volk ge-

had , en zich door zyn beleid en moedig-

heit daar doorgered te hebben j een van

zyn fchepen, dat in een diepe bögt in-

gedreven, op een klip te berften ftiet,

vaar van het volk en goed geborgen

wierd.

Eindelyk , na veel fwervens en zoekens,

t 'vond hy de Straat, of opening, na zyn

naam de Straat JVlagellaan genoemt, op

de hoogte van cwee en vyftig graaden en

een halve, quam met drie fchepen (ver-

mits 't fchip de St. Antony, ergens op

uitgezonden , en te laat weerkeerende,

door opftand van den Stierman tegen her

Hoofd, weder m Caftiliën keerde) den

vyf en twintigften O&obcr des jaars 1 f 2.0.

zeer gelukkig in de Suid-zee, en omtrent

wat meer dan drie en een halve maand
daar na (na met zyn volk ongemeen veel,

ja het uiterft?, uitgeftaan te hebben)

by eenige eilanden , die zy , wegens den

diefagtigen aard der inwoonders , de

Ladrones, of Dieven-eilanden, noemde.
Alvorens nogtans quamen zy aan 't eiland

der Goede Teekenen , by hen zo genaamd
wegens overvloed van fpyze, die zy daar

vonden.

Dit waren de eerfte bewoonde landen,

die zy in deze groote en woefte zee ver-

namen: want fchoon zy bevorens nog
twee kleine eilanden, wel twee honderd

mylen van den anderen gelegen, na om-
trent vier duizend mylen gezworven te

hebben, ontdekten, vonden zy daar op
nogtans niet dan vogelen, en boomen,
en 't land zeer onvrugtbaar, waarom zy
die den naam van de Ongelukkige Eilan-

den gaven.

Na dat zy nu al deze eilanden ontdekt,

en aan deze en gene aangeweeft hadden,

geraakten zy eindelyk aan 't eiland Zeboet,

of Zoeboet , te land ; welkers Koning
hen wel ontfing, en zich onder de Kroon
van Portugal begaf, maar de Koning
van 't eiland Matan ( dat zeven of agt

mylen van daar lag ) op Magaliaans aan-

maning niet genegen zynde fchatting aan

den Koning van Portugal, dien hy niet

kende, te betaalen , en Magaliaan , zig by ijzo.

die weigering gehoont agtende , vond
geraden met eenige krygslieden daar na
toe te gaan, om dien onwilligen vorft

wat gehoorzamer te maken.
Hy trok dan met vyftig man daarheen, Hy wil

verbrandde een van de dorpen
4 die zy dïn Ko'

eerft aantroffen , noodzaakte daar door te ™^*n

eer den Koning zich in ftaat van tegen- dwingen
weer te ftellen , die fchielyk drie duizend onderzyn

man byeen zamelde, en aan ftrand in drie K°ning té

troepen in order Helde, zo dat Ma-
Ulgen '

galiaan, met vyfrig man uit zyn vaartui-

gen te land geflapt , om hem aan te

tallen, te laat begon te zien, dat het met
hem , en te zynen ^ ten ware hy nog te

rug keerde , gedaan was ; maar zyn Die vorft

moedigheit dit niet toelatende ^ en met trekt te_

de zynen den vyand wat meer genadert, fg"^"
1

wierd hy zo dapper ontfangen, dat hy,
genoodzaakt wierd met zo veel tegen-

fpoed te wyken, dat 'er niet alleen ten

eerften verfcheiden van zyn volk ble-

ven , en andere met vergiftige pyltjes

gequetft wierden; maar hy zelf door 't Daar Ma-
hevig werpen met fpiefên , en fteenen , gaIiaan

.

'*

zynen helm verliezende , wierd door
levenlieti

een vergiftige pyl in 't aanzigt doode-
lyk gequetft , viel neder in het te tug
wyken, door een wond aan zyn been,
en kreeg nog een fchoot door en door,
aan al welke quetfiiren hy, eer hy weer . - ...

by zyn fchepen quam, 't leven op den
m
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zeven en twintigften April ij-zi. ver- in April.

loor.

Na Magaliaan 's dood wierd het op- 't Ver-

per-bewind aan Joban Serraan gegeven ,
moorcJen

a- „ u j j j ö n van veel
die op een maaltyd door den vorft van Caftiliaa-

Zeboet aan de Kaftiliaanen (dog met aan- nen op

flag tot hun verderf) gegeven , met der- Zoeboet.

tig man gegaan zynde
b
de meefte der zy-

nen daar elendig zag vermoorden , zoda-
nig , dat men niet weet, waar ook hy
gebleven , of vervaaren is ; een ongeval

,

hen aldaar overkomen , wegens al te

groote vryheden by de vrouwen , en
dogters, dier inlanderen gezogt, 't geen
menigmaal ook zo verre gegaan heeft, Reden ;

dat , als zich die fchepzels niet gewillig w
.

aarom

aan hunne onkuifche begeerten overga- over.

ven , zy haar met geweld daar toe dwon- komti

gen; en gelyk dit aldaar de oorzaak van
hun rampen was , alzo is overal in

Indien (daar zy zig eerft vaft gemaakt,
en 't opper-bewind gekregen, dog daar

zy in 't einde den haat der inlanders op
hunnen hals gehaalt hadden ) hun ongere-

geld , onkuis , en ondragelyk leven dé

grootfte oorzaak van al hunne ongeval-

len , èn van 't verlies van verfcheide

fteden, ja zelfs van wyduitgeftrekte land-

voogdyen geweeft.

Die genen nu , die van Magaliaans

feis-genooten nog op de fchepen gebleven

T 3 waren
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ne ver-

zeilen na
de Mo-
luccos.

Komen
in 't jaar

i ju.
voor
Tidore.

Werden
van den
Koning

hen en
den Ko-
ning.

MOL
1511. waren, vernamen, door Johan Scrraans

gefchreeuw op ftrand, niec zoras, hoe

De over- elendig hun reis-broeders daar omgeko-
gebleve- men waren

f
f zv rukten de zeilen by

een , verzeilden , hunne ankers geligt

hebbende, van daar> maar waren ge-

noodzaakt 't eene fchip te verbranden,

zo dat zy maar alleen de Trinitas , en

de Vi&oria overhielden.

Hun togt was eerft geheel onzeker,

zonder dat zy willen waar zy zouden be-

landen. Hun voornemen was wel na de

Moluccos, maar zy willen niet, door

wat flreek die regt op te loopen. Zy
geraakten ondertuflehen aan verfcheide

eilanden , ook aan die van Mangindanao
en Sangir, aan, en kregen na hun ver-

trek van daar een Chineefche Jonk (of

vaartuig) in 't oog , welkers Schipper

hun een Loots, of aldaar bevaren man,
byzette , die hen den weg na de Moluc-
cos wees , en hen in 't einde der Wyn-
maand des jaars ifii. voor Tidore ten

anker bragt.

Deeze nieuwe gallen wierden van Ko-
ning Almanfor zeer wel ontfangen , en

hy wierd door verfcheide vereeringen, en
Almanfor een groote uitbreiding van 't vermogen
welont- van jen Koning van Caftiliën bewogen
iangen. . ,. °n . ,

°
Zig aan dien vont te onderwerpen , en

zig voor hem te verklaren > met belofte

Verbond van aan nem a^ de Speceryen, die 't naaft

tüffchen Saifoen binnen zeven of agt weeken
( na ruige giffing ) Hond uit te leveren

,

te zullen overlaten} maar zy gaven tot

antwoord, dat 't hen onmogelyk was,
daar na, wegens de flegte gelleltenis van

hunne fchepen, te konnen wagten, be-

lovende binnen twee jaaren met een

aanzienelyke vloot van over de honderd

fchepen, met allerlei handelwaren voor-

zien , te zullen wederkeeren-

Dewyl zy nu na den Oegft der verfche

en nieuwe vrugten niet konden wagten

,

verzogten zy den Koning maar alleen de

Nagelen die zy vinden konden (fchoon

oud zynde ) by een te zamelen , en die

aan hen in allen haalt te leveren, te meer,

vermits zy hooiden, dat de Portugeefen
H"nl

\
aat (van welke zy zeer qualyk fpraken, en

Portu- vecl lader-redenen voortbragten , om ze

geezen , in de oogen der Tidoreefen kleen te ma-
en vreezeden )• daar omtrent reeds nedelden, en

bevreed waren , door de zelve in hunne
ontramponeerde fchepen overvallen te

werden.

Zy lieten het daar niet by met de Por-
tugeefen by den Koning van Tidore ver-

dagt te maken , maar delden ook alle

middelen in 't werk , om den Koning van
'ij? Ternate, Bajang Ullah, op hun zyde te

nate aan krygen , en dien vord de zelve gedagten
hun zyde van de Portugeefen in te boezemen , van
cekrygen. welfce zy den Koning van Tidore reeds

voor de

zel/c.

Vergeef-

fche

poging

,

om den
Koning
van

U K S E
zo kragtigen indruk gegeven hadden ;

dog Bajang, den Portugeefen getrouw
blyvende, wees hen af, zonder zig eenig-

zins aan al hunne beloften , of dreige-

menten, gelegen te laten zyn.

Zy dan ziende dat hier voor hun
(immers voor eerd) niet veel te doen
dond, en dat zy, met langer daar te

bh/ven, zig maar in gevaar helden, van
op den eenen ofanderen tyd door de Por-
tugeezen aangetad te werden , fchommel-
den al de Speceryen , die zy maar beko-
men konden, by een, kogten die van
den Koning van Tidore, beloofden in 't

korte met een magtige vloot by hem te

zullen komen , om de Portugeezen van
daar te doen verhuizen , en den Koning
van Ternate door magt van wapenen te

dwingen hunnen vord voor zynen opper-
heer te erkennen.

Schoon nu deze Speceryen, die zy den Zy

Koning van Tidore afkogten , ten groo- dai

ten deele den Portugeezen, die ze 's jaars
ce

te voren daar lieten , toequamen , vonden
zy echter geen zwarigheit die maar te
laden, denkende, dat zy, als 't op een
verantwoorden aan zou komen , ver ge-
noeg van daar zouden zyn.

Dus namen zy dan affcheid van dien
Koning, lieten daar veel oorlogs-tuig en
geweer, ook verfcheide dukken kanon,
om op een veiling te leggen, die zy by
hun wederkomd beloofden aldaar te zul-
len bouwen. Ook lieten zy daar tien of Lü
twaalf man van hun volk, om met hunne *"

waaren daar te handelen , en hunne zaa- Ij

ken daar by hun afwezen waar te nemen.
Na dat zy dan alles tot de te rugreize Vi

vervaardigt hadden , dapten zy aan boord ke

van de twee voornoemde fchepen , de ,ïl
:

Trimitas, en Victoria, vertrokken in't
fc

laatd van December ifzi. van daar, en
namen yder een byzonderen weg , en
quam 't eene fchip den zevenden Septem-
ber , in 't jaar if iz , in de haven van
St. Lucar de Barramedo ten anker ; maar
't ander was wegens al te groote lekheit

genoodzaakt na de Moluccos, daar 't in

den beginne van 't jaar ij-11. aanlandde,
te rug te keeren.

De vriendfehap ondertuflehen , die Ba

tuflehen Koning Bajang , en Serraan,™
van tyd tot tyd aangroeide

, ging eindelyk J
zo verre, dat het de Ternataanen een

'

zeer quaad hert, zo den Koning als den
Portugeezen, deed toedragen, en mid-
delen zoeken, om Koning Bajang, en
Franfois Serraan , uit de Wereld te hel

pen> hen aanziende als even groote vyan-
den van de Mooren, en Bajang als een
verzaaker van hun geloove, begunfliger

der Chriflenen, en die aan de Chridenen
alleen by dit verbond nu zoo gcmakkelyk
al die winden overgaf, die de Mooren

daar

/
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jri daar anders voorheen trokken. Want
na zy ontdekten met 'er tyd j wat 'er

ie
.

n
J
D tuffchen den Koning en de Portugeezen

fl befloten was, en dewyl zy nu klaar za-

gen, dat hun vorft, regelregt tegen de

gronden van hunne nieuwe Leer, niet

alleen met Kaffers, of Ongeloovigen

( want dit is de beteekenis van 't woord

yr^^^ Kafir) aanfpandde, maar dat hy
aan de zelve ook alle bedenkelyke voor-

deden, tot groot nadeel van zyn eigen

onderdanen , zogt toe te brengen , beflo-

ten zy heimelyk den Koning, eer dit

verder ging , om te brengen , en dit

buiten quaad gevolg, en op de zekerfte

wyze, door vergif uit te voeren.

Dit deden zy dan in 't begin des jaars

If22, en wel zo gelukkig, dat men den

dader , nog de opftemmers van dien

Konings-moord noit heeft konnen ont-

I

dekken.

Vericheide Portugeefche Schryvers zyn
[van oordeel, dat dit op een maaltyd van

!
den Koning van Tidore , en ook door

|

zyn beitel , om dien Koning te ftraffen

: over zyne verwerping van de vriendfehap

der Caftiliaanen
,
gefchied zy> maar het

is zeer verre van daar : want zo hy dat al

had willen doen, zou dat gefchied moe-
ten hebben, op hope, van de hand wat
dieper in de Ternataanfche regeering te

krygen, waar toe hy door zyn dogter,

de Koningin , een grooten ftap had kon-

nen doen , voor al met die gedagten , om
de Portugeezen uit Ternate te verdryven,

KEN. t
5
t

en hen allen afbreuk aldaar te doenj 1511;

maar in tegendeel is het die zelve Konin-
gin geweeft, die den Portugeezen j Vol-

gens de laatfte bede van haren Gemaal

,

Koning Bajang^ alle hulp, die men be-

denken kon, bewezen heeft, zonder dat
blykt , dat den Koning van Tidore

( hoewel niet goed Ternataans) tegen hen
iets op zyn dogter, verzogt heeft, be-

halven alleen in dien tyd , dat de vorftin

begon te vreezen , dat de zo fterk-

aangroejende magt der Portugeezen wel
tot vermindering en krenking van haar

vermogen zou mogen ftrekken.

Na dat nu de Ternataanen hunnen
Koning dus aan een kant geholpen had-

den , zogten zy , hier mede niet te vreden

,

ook Serraan , op welken zy ook geen
goed vertrouwen hadden, te vergeven,

't geen hen even eens, als met dèn Ko-
ning, gelukte.

Bajang nu, overleden zynde, liet twee Bajan°s

kleene zoonen , uit zyne Gemalin, Njay dood, eri

tsjili , voortgeteelt , Deyalo , en Bo- ^jj^
in"

hejat, na.

Buiten dezen, waren 'er nog veertien

anderen, byByzittengeteelt, welke deze
naamen voerden : Tarruweje (en van
hem, en anderen, niet voor zyn zoon,
maar voor zyn neef, gehouden) Mant-
foer, Hair t Oengoemira, Molemaffi, To-

dore Wonge , Katara , Radja Djaliy

Padji, Tiana, Wajikoe, Radja Mabonga^
Bima j en Gapt.

deren.

DERDE HOOFDSTUK.

GEorg Brit in 't jaar ifii. na de Moluccos , als eerfte Landvoogd.
Atsjen gedood word.

Die op

Antoni Brit komt in zyn plaats , en giert op Malacca aan.

Vertrekt na de Moluccos. Overwintert te Agacime, ö/Greflic. Komt in Banda.

Hoort daar van de komft van twee Spaanfche fchepen in de Moluccos. Verzoekt

Garfias om hulp, recht daar een Suil op. Vertrekt na Ternate, dwingt de Spanjaards

voor Tidore zich over te geven. Antoni Brit, eerfte Portugeefche Landvoogd van
Ternate. Doet zyn intrede. Word door Afgezanten van de Koningin ontfangen.

Krygt verlof tot het bouwen van een vefting. De Koningin blyft in V beftier des ryks.

De Prins , Kaytsjili Tarruwefe , Momboir van 's Konings zoonen. Word onder-

Koning. Brit van beiden in V Paleis wel ontfangen. Gaat met hen een verdrag aan.

Ziet na een plaats voor een vefting uit. De Koning van Tidore laat hem ook een plaats

oor een vefting aanbieden. Britjlaat dat af. Waar over die vorft den Portugeezen

ien voet dwars zet. En in groot gevaar brengt. Zoekt een verdrag met Tarruwefe

,

iie zig dit wel laat gevallen. Plaats van de vefting. Het werk blyft eenigen tydfteeken.

Klachte van Brit hier over. Geveinft gedrag der Koningin. Brit raakt in ongelegenheit.

Word door Roderik de Sylva , ontzet. Doet den vefting-bouw weer voortgaan. De
Koningin fpant met den Koning van Tidore aan. Die zig ten oorlog bereid. Brit

zend Tavare na Tidore , die daar ftrand op den wal. Raakt nog behouden te land.

De Tidoreezen gaan op hem uit. Slegte ftaat der Portugeezen. Beftuiten zich dood

te vechten. Brit krygt van dit voorval bericht. Zoekt de geborgene goederen we-
derom te krygen. Krygt geen antwoord op al zyn voorjlagen: maar eenige Tidoreezen

gevangen , tracht den Koning tot reden te brengen. Zyn Gezant krygt geen antwoord.

Die vertrekt. Brit zoekt den oorlog te myden. Gedrag van den onder-Koning, Tar-

ruwefe.
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ruwefe. Hy raad Brit tot den oorloge die daar toe overflaat. De jonge Koning
^

en zyn broeders, -worden op zyn laft gevangen. De Koningin red zich door de vlucht.

Opfchudding der Ternataanen hier over. Die van Brit en Tarruwefe
, geftilt werd.

De Ternafaanen vlieden na 't gebergte. 7 Geen Brit tot groote benaauwdheit brengt.

Uitberfting des oorlogs aan de zyde van die van Tidore. Brits deftige aanfpraak aan de

Ternataanen, Hy verzoekt aan den onder-Koning van Indien om zyn verlojfmg. Be-

fluit den Tidorees in 7 openbaar te beoorlogen. Hy maakt een begin daar af. Pinto

word elendig vermoort. Ontfteltenis des Landvoogds hier over. Tweede ongelukkige

onderneming onder Alfonfo de Melo. De Landvoogd wil den oorlog ftaaken. Tarru-

wefe gaat op den Tidorees af. Befchryving van Marieko. Tarruwefe verliefi zyn

nieefle Portugeezen. Krygt nog een kleen ontzet van Brit. En wint die vefiing. Die

verbrand, en geflecht word. Verfcheide veroveringen van Tarruwefe op Makjan. Ook

op Gilolo. De Koning van Tidore doet vrede verzieken. Garfias Henrik van Ma-
lacca gezonden, om Brit te vervangen. Word benevens Alfonfo de Melo door de Ban-

daneezen wakker gehavent. Komt in Mei in Ternate. Zynfcherp voorftel aan Brit.

Moejelykheden daar over, bygelegt.

I5Z1.

Georg
Brit in 't

J2ar 15H.
na de

Moluc-
cos als

eerften

Land-
voogd.

Die op
Atsjien

gedood
werd.

K

Antoni
Brit komt
in zyn

Ort voor dézen tyd zond

Jacob, of Diego Lopes Siauei-

ra , vierde onder-Koning van

Indien j Georg Brit af, om
als eerfte Landvoogd derMo-

luccos' derwaarts te flevenen, en aldaar,

volgens uitdrukkelyken laft van Koning

Emanuel, 't opper-bevel te voeren j dog,

zo hem ondertuflehen eenig ongeval tref-

fen mogt, zou zyn broeder, Antoni, in

zyn plaats volgen.

Daar op vertrok Georg Brit met vyf of

zes fchepen na de Moluccos, in 't einde

van January des jaars if2.i, gierde met

zyn vloot op Atsjien aan^ en bet Van dien

Koning (een dood-vyand van hen) de

geroofde goederen van de Portugeezen,

die daar op goed geloof, aangekomen

en geplundert waren, in der minne we-

derom eilTchen.

De Koning van Atsjien, een geveinfd,

en loos vorft ,
gaf hem in 't eerft zeer

goede woorden, om tyd te winnen, en

hem in 't net te krygenj dog Brit, be-

fpeurende , dat men hem om den thuin

leide, overvalt de Atsjinders, en dryftze

met zulk een hevigheit op de vlugt, dat

hy, onder 't najagen van dezelve, inde

Stad geraakt, en, meenende nu al vol-

komen overwinnaar te zyn , met verfchei-

de Portugeezen van de Atsjinders fchie-

lyk omcingelt , na zig zeer dapper ge-

weert te hebben, gedood word, zodat
maar weinig van de Portugeezen dezen

dans, door dien zy tydig van daar de

vlugt namen, ontfprongen, in 't eerft

geen andere gedagten gemaakt hebbende,

dan dat daar alles zou blyven , vermits zy

zich te diep onder den vyand , en te ver-

re van de hunnen , begeven hadden , die

derhalven niet wiften waar zy gebleven

waren , en zich daarom niet in ftaat von-

den, om hen eenig ontzet toe te zenden.

Na Georg Brit 's dood volgde zyn broe-

der, Antoni Brit, in zyn plaats, die on-

der weeg omtrent Pacem (of Pafi) Georg

Aibukerk, door den zelvén onder-Koning
Sequeira als Landvoogd na Malacea ge-

p

-

zonden, aantrof, en met hem voor die

g

grooten vermaarde Koopftad van het*
Ooften aanlandde.

In dat zelve jaar, in 't eindigen van 'ti

goede Moeflon , of Saifoen , vertrok hy 1

van Malacea , om zyn reis na de Moluc- J

cos te vervolgen.

Hy kreeg , na verloop van eenigen
tyd, het eiland Java in 't gezigt, en
wierp het anker voor Agacime, eigent-

lyk Greffic genaamt, niet verre van Soe-
ra Baja, op Java 's Noord-Ooft-kuft ge-

legen.

Daar was hy genoodzaakt te overwin-
teren, alzo 't Saifoen des jaars, wegens
het fterk doorwaajen van den Ooiten-
wind, verloopen was, en hem niet toe- ',

liet zyne reize te konnen vervorderen.

Hy bleef op Java tot in 't begin van
het jaar ifii , alwaar Garfias Henrik
(een neef van den Malakfen Landvoogd,
Georg Albakerk , met eenig volk na Bari*

da gezonden) hem in 't einde van January
nog leggen vond.

Hy vertrok dan van daar in de maand
van February, en quam in 't einde der'' •

zelve in Banda.

Hy vond Garfias Henrik, even voor

hem van Java vertrokken, daar al tefl

anker leggen, en hoorde van hem niet

veel verwondering, dat 'er twee Spaan-

fche fchepen in de Moluccos gekomen,
en byden Koning van Tidore wel ontfan-

gen waren.

Hy voegde daar nog by, dat beide

deze fchepen , met Speceryen geladen,

omtrent twee maanden geleden van daar

wederom na 't Koninkryk van Spanjen,

of Caftiliën (met welken naam dit ryk

doorgaans in 't Ooften beft bekend is)

vertrokken waren > dog dat een van de

zelve, zeer lek op die reize geworden,

tegen de gedagten van alle dè Cafti-

liaanen , had moeten wederomkecren

,
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en aldus by hunne makkers, door hen op

Tidore gelaten , op het onvoorzienft

gekomen was, en dat dit een zaak van

zo veel gevolg en gevaar voor de Portu-

geezen was , dat die den voortgang van

alle hunne belangen in de Moluccos of

ftondt te ilremmen, of ten allerminften

aan de zelve veel hinderpaalen , en onver-

mydelyke beletzelen , toe te brengen.

Een tyding die Brit wonderlyk in de

ooren klonk , en hem van zyn aanftaande

beltier der Moluccos weinig goeds be-

loofde.

Dit nu was het al , 't gene hy hem

,

volgens de opgave van een vaartuig , uit

Ternate daar ten anker gekomen, wift

mede te deelen, zonder dat hy toen nog
iets van de dood van Koning Bajang in

Ternate vernomen had, weshalven die

vorft toen nog niet ; maar kort daar aan

,

aan zyn einde geraakt moeft zyn.

Niet tegengaande dat den Portugeezen

zeer veel aan Banda gelegen was, ver-

2ogt nogtans Brit op Garjias Henrik, of
hy hem, om den voortgang der Spaan-

fche ondernemingen op de Moluccos af

ie fhyden , met zyn volk wilde byftaan

,

en met hem derwaards trekken, 't geen

hem Garjias ) na eenig gefprek daar over,

cindelyk beloofde.

Voor zyn vertrek liet de Molukfe
Landvoogd in Banda een gedenk-Suil,

volgens de wyze der Portugeezen , op-

rechten , hoewel zulx met ongenoegen
der Bandaneezen gefchieddej dat zo ven-e

ging , dat zy daar over in hevige woorden
geraakten, en van woorden zelf tot daa-

<ien vervoert wierden. Dit gefchil wierd
egter eindelyk nog bygelegt, alzo men
een middel vond om de verftoorde Ban-
daneezen tot bedaaren te brengen, en
hen te doen begrypen , dat die Suil daar

met een geheel ander oogwit , dan zy
dachten , opgerecht was.

Brit , en Garjias, vertrokken dan in

Mei uit Banda na Ternate, hebbende een

vloot van zeven fchepen, vyfvan de zy-

ne, en twee van Garjias , die ^edelyk

wel van 't noodige voorzien waaren,
by zich.

Deze waren met over de drie honderd
friflche mannen bezet, en gefchikt, zo
om de Gaftiliaanen van daar te verdryven,

als om zich met te meer luifter in zyn
nieuwe Landvoogdy , door 't bouwen
van een vefting, te komen nederzetten.

Over deze fterkte had Koning Bajang
aan den Koning van Portugal , en aan
den onder-Koning van Indien , reeds ge-
fchrevcn, gelyk die Molukfen vorft ook
de noodige orders om daar van, zo ras

'er maar een Landvoogd der Portugeezen
quam , een begin te maken , al gege-
ven had.

X. Deel.

In het laatft der maand Mei quamen ÏJM ;

zy omtrent Tidore, alwaar zy de Span- Dwingt
jaards met een grooten ernft en dapper- de Span-

heit niet alleen aantaftten, maar ook J
aards ljS

dwongen om zich met hun fchip ( dat
°v

v

e

en fmen goedvond aanftonds te floopen ) aan voor
de Portugeezen , die hen veel te fterk Tidorci

waren, over te geven.

Zy wierden van dezelve vry beleefder,

dan zy wel verdient hadden, gehandelt,
en naderhand met Portugeefche bodems
van daar, eerft na den onder-Koning van
Indien, en daar na met de vloot, die

jaarlyks uit Indien na Portugal vertrekt,

weer in Spanjen (daar zy ganfeh niet ge-

wacht wierden ) gebragt.

Na dat nu Brit dit op Tidore verricht Antoni

had, verzeilde hy van daar na Ternate, Brit.eer-

daar hy in 't begin van Juny in 't jaar
"e P°

h
rtu"

if 2.2.. zyn intrede, als eerfte Portugeefche Land-
6

voogd
van Ter-

Landvoogd dier plaats, deed

Niet weinig ftond hy verwondert,
wanneer hy hoorde , dat de Koning dood,

Bate '

en Serraan , kort 'er na
,
geftorven was.

Zo ras had de Koningin geen kennis , Doet zyn

dat het anker geworpen was, of zy liet
mtrede'

hem door eenige aanzienlyke Ternataan- Werd
fche Hovelingen zeer vriendelyk verwei- door de
komen , en verzekeren , dat , fchoon afgezan-

haar Gemaal, Koning Bajang, overleden ^
aJin

was, zy niet nalaten zou hem, en de nfno
^"

zynen , in allen deelen behulpzaam te zyn, ontfan-

en aan hen te toonen, dat hun komft haar £en"

van herten aangenaam was.

Zy voegde hier nog by, dat zy even, Krygt

gelyk haar Gemaal in zyn leven aan de verl °f

Poitugeezen beloofd had, aan Brit vol- bouWen
komen toeftont,een vaftigheit, of hoofd- van een

vefting , ter plaatze daar 't hem behagen vefting;

mogt, op haar land te bouwen, en dat

zy hem, zo veel in haar vermogen was,
ook daar in de behulpzame hand bieden

zou, dewyl dit door haar Gemaal, op
zyn uiterfte, zeer ernftig op haar verzogt
was

,
gelyk zy dat ook heiliglyk aan hem

belooft had.

Indien Brit over Koning Bajangs dood
verftelt ftond , hy ftond niet minder ver-

wondert over de edelmoedigheit der Ko-
ningin, als mede over de goede zorge,
door den overleden Koning voor de zaa-

ken der Portugeezen gedragen $ weshal-

ven hy die vorftin hertelyk bedankte,

en vari ftonden aan verlof tot het te land

treden verzogt, op dat hy zich van hare

genegene aanbieding ten eerften zoude

konnen bedienen , en een bequame plaats

tot het bouwen van een vefting afzien,

dat hem ook met bewys van veel eere

toegeftaan wierd. j

By zyne landing verftond Brit ook,
£>e Ko-

dat Koning Bajang, voor zyn overlyden, ningin

de Koningin in de volle regeering van 't Wyft in 't

ryk gelaten had , om 't zelve in den naam "j„
"J.,V yan
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Prins,

Kiytsjili

Ta rru-

tvefe

Momboir
vaD 's

Konings
zoonen.

Word
onder-

Korung.

Brit van

bei Je in 't

Pa'eis

ontian-

gen.

Gaat met
hen een
verdrag

aan.

van hare onmondige kinderen te bellieren,

over welke hy kaytsjili Tarrvjcefe , zynen

neeve, tot voogd gettelt had.

Die naam van Kaytsjili ( of, zo men 't

gemeenelyk maar zegt, Kitsjil) is een

naam van waardigheit, die zo veel als

Jonker beteckent, en die aan niemand,

dan aan de zoonen, broeders, of andere

nabeJraanden der Molukie vorften, gege-

ven word , even eens gclyk een Princes

in de Molukfe eilanden doorgaans Bokje

of Poetri ( dat het zelve in 't Maleits be-

teekent) genaamt worden. Anderzins

beteekent de naam van Kaytsjili in Am-
boina doorgaans een erf-Prins , of die

naaft tot de Kroon gerechtigt is.

Deze vorft het by deze grootmoedige

Koningin twee zoonen na , van welke de

oudfte niet Bobejat i^gelyk zommigenuit
de Portugeezen verkeert opgeven ) maar

Deyaïo , of Deyaal, genaamt , niet veel

ouder dan zes jaaren was.

De andere zoon, Bobejat, was nog

jonger; weshalven kinderen van zo wei-

nig jaaren wel eenen getrouwen , en

voorzigtigen voogd , en toeziender , bui-

ten de Koningin (die haar ook ontvallen

kon) van nooden hadden, om hun regt

bv verandering, die, gedurende hunne
minderjarigheit , in de regering vallen

kon , waar te nemen. Weshalven de

Koningin van eerften af geraden vond
den Prins Tarrwaefe , haaren neeve , als

onder-Koning aan te Hellen , ter tyd toe

dat haar oudilen zoon in ftaat mogt zyn.

Ozcrius zegt , dat Brit hem daar toe ver-

hiefj en Maffejus, dat Brit hem maar
onderfteunde, welk laatfte meer fchyn

heeft, als ook dat de Koningin 't hem
maakte.

Zo ras nu was Brit niet in 't Paleis

gekomen, of hy wierd zo van de Konin-
gin , als van den onder-Koning, zeer

vriendelyk ontfangen, en op nieuw van
der Koninginne 's gunft, en van die van
larrwitefe , verzekert.

Een van de eerfte zaaken, die hy daar

verrigte, was, dat hy met de Koningin,
Prins Tarruivefe, en al de grooten des

lands , een byzonder verdrag aanging,
waar by hy bedong, dat hem, buiten
het bouwen van een fterkte omtrent
's Konings Paleis op de ftrand van Gamoe
Lamoe, ook gcoorloft zou zyn daar te

handelen met waaren, en ten dien einde

ook Pakhuizen, tot berging van hunne
goederen , op te rigten.

Daar beneven bedong hy, dat de Ter-
nataanen al de Speceryen , die daar , of
elders vielen, ter goeder trouw, voor zo
verre die in hunne handen quamen, aan
niemand, dan de Portugeezen, zouden
mogen verhandelen; en dat zy hen voor
icdci Bahaar Nagelen, wegende in Ter-

ennate zes honderd pond, dan twee
dertig Ryksdaalders, tot acht en veertig

Huivers ieder, zouden geven.

Dit aldus beveiligt zynde, begon Brit Ziet

te denken , om een bequiune plaats voor een

een velling, of llerkte. OndertuiTchen ^°?

wierd hem door den Koning van Tidore
u;t.

van gelyken aangeboden, een fterkte op r>

zyn land te bouwen, op hope, dat hy ningi

zig daar door te dieper in de gunft der Tid

Portugeezen indringen , en hen alzo te
'l

gemakkelyker van de Ternataanen aftrek- $,
'

ken mogt ; maar Brit, dit ftuk wel over- vo

wogen hebbende , vond goed , zyn aan- V(

bod beleeÖelyk af te flaan, en dat var,
*

de Koninginne van Ternate aan te ne- ..

men, zo om den band van vriendfehap, a^
die 'er reeds tuflehen de Portugeezen, ai

en Ternataanen lag , als om dat de haven

van Ternate hun veel gemakkelyker , en

beter , dan die van Tidore, voorquam.
De Koning van Tidore door die twee-

de weigering der Portugeezen, die hem
by Serraans komft in 7 einare zyn ver-

zoek en noodiging ook afgeilagen had-
den, zeer misnoegt, kon dit ongewroken
niet opkroppen.

Hy ftelde derhalven alle middelen in 't

werk, om den Portugeezen, zo by de ow

Koninginne, zyn dogter, als by deze en
J;

01*

gene Ternataanfche grooten, den voet

dwars te zetten

te verydelen,

ilag voor dien vorft

en
geti

al hunne aanflagen da?

't geen van zo goeden uit- dw»

dat Brit tenwas.

eerften begon te merken , wat 'er gaande
was, waar hem dit van daan quam, en,

van hoe quaad een gevolg dit voor hem,
en alle de zynen , wezen zoude , by
aldien daar niet tydig in voorzien wierd.

Hy zag , dat de Koningin hem veel £§ a
koelder, dan bevorens, behandelde, engnx*

dat zy niet minder deed , dan hem de &
behulpzame hand tot het bouwen van

zyn veiling, gelyk zy hem belooft had,

te bieden. Waar af de reden was, om
dat de Koningin , en Grooten , te naau-

wen verbond tuflehen Brit, en den Prins

Tarruwefe befyeurende , vreefden, dat de

laatfte het daar op toelag, om Koning te

zyn , en zig door de Portugeezen op dien

Throon vaft te zetten.

Derhalven beriedt zich Brit met de

voornaam ften van zyne Natie wel ernftig

over dit ftuk, en men was byna eenparig

van oordeel, dat het befte middel was,

om dien vefting-bouw te verhaaften, e»

om dePortugeefche zaaken in 't algemeen

te verzekeren, dat Brit den onder-Ko-

ning, Tarruwefe, in zyne belangen wat

verder zou zien te brengen , en een ge-

heim verbond met hem aangaan , waar B

by zy malkanderen by alle voorvallen Ana a
onderfteunen, en yder in zyn gezag io°' Tarra-

den handhaven. wefc

Brit
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Brit fliep hier niet op, maar fprak

Tarruivefe ten eerften, en wift hem dit

zo fmakelyk voor te ftellen , dat die

Prins, die zig in zyn byzonder en hei-

melyk oogmerk, om zig het beftier van

dat ryk eigen te maken, kragtig hier

door gefterkt vond, zig na weinig over-

weging daar toe inliet ; zedert welk hei-

melyk verdrag zy beide als met een hert

al de zaaken behandelden.

Bevorens had Brit de plaats ten vefting-

bouw digt by de Had Gamoe Lamoe,
daar het Koninklyk Hof was, begrepen;

en van tyd tot tyd gezogt (hoewel te

vergeefs) dit werk te beginnen ; maar
na dit heimelyk verdrag met ïarrwwefe

wierd 'er terftond een begin van gemaakt,

en door zyn aandryven zo verre gebragt

,

dat de Koningin weer eenigzins veran-

dert, en (na'tfcheen) den Portugeezen

nu wat meer genegen was : want ook zy

de Ternataanen nu aanzette , om de Por-

tugeezen in 't bouwen der fterkte te

helpen.

Dit deden zy ook in 't begin; maar
die Natie, die 't fwetzen en beloven veel

eigener is , dan 't werken , dewyl 't eer-

fte hun dagelyks werk is , en zy 't laatfte

zeer felden doen, liet het 'er ten eerften

byzitten, en verfcheen niet meer ter plaat-

ze , daar wat te helpen viel.

Dit viel den Portugeezen , die nog
die buitengemeene hitte, nog 't zober

voedzel, 't geen dat land toen gaf, niet

gewoon waren, zodanig tegen, dat zy,

vein-

drag

door te zwaren en langdurigen arbeid af-

geflooft, ten einde van hunne kragten,

én zommigen met den neus in 't bed
raakten , waardoor dat werk zyn vereifch-

ten voortgang niet had.

De Landvoogd Brit fprak hier over

j,Bri»
niet den onder-Koning ïarrwwefe , die

:rov( hem beloofde al zyn vermogen in 't werk
te ftellen , om dien bouw met meer ernft

voort te zetten.

Hy fprak ook de Koninginne , die hem
uiterlyk haar hulp mede toezeide

, ja zelf

I het volk gelaftte in Brits tegenwoordig-
' heit het werk van de veiling niet te

ftaaken, voor en al eer ze voltoit was;
maar onder de hand , en in zyn afwezen

,

gebood zy dit zelve volk daar mede niet

te haaften , en , na bepaaling van zekeren

tyd, 'er weer uit te fcheiden.

De reden van deze hare handeling was
niet t'eenemaal buiten grond: want die

vorftin begon te begrypen, wat 'er in 't

voltoyen van die vefting al opgeflotenlag.

Zy zag hoe groot een vriendfehap 'er

tuflehen den Landvoogd, en den Prins

,
Tarrwwefe was, en met hoe grooten yver

j

die laatfte 't werk van den eerften, hoe
nederig en gedienftig hy zich voor haar
mogt aanftellen , voortzette.

Zy ontdekte veel zaaken, die tuflehen iï"ï

hen beiden omgingen, en die zy oordeel-
de nog met haar, nog met haar zoons
belang, overeen te komen.

Dit deed haar met meergrond giffen
^

dat ïarrwwefe voor had , zig meefter van
't ryk, tot nadeel van haar zoon, te

maken, en dat, gedurende zyn minder^
jarigheit, in 't werk te ftellen.

Zy begreep ook dat hy daar toe,
fchoon door de Portugeezen geholpen,
niet wel zou konnen geraken, voor en
aleer de vefting voltoit, en met gefchut

,

en bezetting, behoorlyk voorzien was;
en dat om geene andere reden de drift

van die beiden , om de vefting fpoedig té

voltoyen, zo fterk aandrong, dan om
zig te vafter in ftaat te vinden , van 't

geen zy vreefde, uit te voeren.

En hier in had zy waarlyk niet t'eene-

maal misgeraden: want dit onderfcheit

was 'er maar tuflehen , 't geen zy vrees-

de, en 't geen gebrouwen wierd, dat

een iegelyk van hun beide voor zig zel-

ven , buiten malkanders weten , najoeg

dat gene, 't welk de vorftin oordeelde

dat zy beide, onder het trekken van een
lyn, voor zig te zamen zogten.

De voorzigtigheit van deze vorftin bragt Brit raakt

Brit veel belemmering toe, zo dat hy
met zyn Portugeezen ( dewyl hy wel zag,

dat hy aan de Ternataanen niet , dan
woorden, had) zou hebben moeten be-
zwyken, en door de menigte der zieken

niet in ftaat geweeft zyn , iets méér aan
zyn timmeragie te doen, hoe zeer ook
de Prins ïarrwwefe , om zvn eigen belang,

hem onderfteunde , ten ware dan dat ze-

kere Rederik de Sylva , die met een fchip,

en allerlei voorraad van Malacca vertrok-

ln onge-

legenheit.

ken was, aldaar nog tydig (vermits

was
zy

op

Word
door Roi
derik de
Sylva

ontzet;

aangenaam

groot gebrek van alles hadden)
de rheede gekomen ; maar zo
als hem de komft van dit fchip was, zo
onaangenaam was hem 't nieuws , dat

de Sylva medebragt, namelyk, dat ver-

fcheide vreemde handelaars op weg wa-
ren, om zig in de Molukze eilanden van
Nagelen, en andere Speceryen, te voor-

zien j een zaak , die , indien ze niet tydig

belet wierd , byzonder tot nadeel van den
handel der Portugeezen ftrekken zou.

Dit deed Brit dan ten eerften, zo by
de Koningin van Ternate, als by deze en
gene Molukze Koningen , fterk aanhou-

den , om die vaartuigen , zo zy quamen

,

af te wyzen , en hunne beloften , aan de

Portugeezen daar over gedaan, na te

komen.
Maar gelyk dit nieuw ontzet dén

Landvoogd ongemeen aangenaam was,

dewyl zyn geftaakt werk nu verder zyn

voortgang had; zo zag de Koningin in voort-

tegendeel dit met zo dwarfe oogen aai» ,
gaan.

V x dat

Doet dé

vefting-

bouw
weer
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1521. dat zy , ziende, dat zy ïarrwwcfe te groot

gemaakt, en Brit te veel voet in haar

De Ko- land gegeven had ,
geraden vond , zig

ningm voortaan op geen van hun beide te verla-

d^nKo-* ten , maar ten eerften kennis van al deze

ring van zaaken aan den Koning van Tidore,
Tidore haren vader, te geven, om door zyn hulp
aan

" Tarrwwefe klein te maken, de Portugec-

zen uit haar land te dryven,, en de ver-

vallene hope, die zy van haar zoons aan-

gaande beftier gehad had, weer te doen

herleven.

De Koning van Tidore , die nog een

levendig gevoelen van 't verfmaden zyner

vriendfehap, en daar door zedert dien tyd

een heimelyken wrok op de Portugeezen

had, was uitnemend verblyd, dat hem
zo een langgewenfehte gelegenheit van

zelfs aan de hand quam , by welke hy zig

nu„ eens voor al van zo veel geleden hoon

zou konnen wreeken.

Die lig Almanfar was te doortrapt een vorft,

ten oer- om hier lang op te flapen,maar hyfpoed-

r°£,

be* de zig ten eerften, om onder de hand

alles tot den oorlog klaar te maken.

By deze eerfte goede gelegenheit quam
nog een tweede , die hem wat meer

gronds gaf, om den oorlog , ten minften

ondef fchyn van billykheit , te konnen

beginnen.

Eenige vreemde handelaars uit Banda

,

na de Moluccos vertrokken, om zig al-

daar van zo veel Nagelen , als zy beko-
men konden, te voorzien, waren voor
Tidore ten anker gekomen ; en dit was
zo ras niet gefchied, of de Ternataanfche

Landvoogd had 'er berigt afgekregen.
Dit verdroot hem geweldig, te meer,

dewyl hy uitdrukkelyk aan dien vorft

verzogt had, zodanige vaartuigen af te

wyzen.

fe
. Hy zond dan ten eerften eenen Jntony

Brit zend jt*
J

,. . y
Tavare âv<ire niet een ligt vaartuig , en eenig

na Ti- krygsvolk derwaarts, met laft, van dien
dore. Koning nogmaals op de minnelykfte

wyze te verzoeken, dat hy die vaartui-

gen wilde doen vertrekken ; of dat hy
anderzins genoodzaakt zou zyn, die van
zyn reede te verdryven.

Tavare , in plaats van dit op die wyze
uit te voeren, was zo ras niet omtrent
Tidore gekomen, of hy gaf, zonder dien
Koning weer minnelyk aan te manen,
ten eerften vuur op die Bandaneefche
vaartuigen ; en deed zyn uiterfte beft, om
die in den grond te fchieten.

Deze vyandelyke daad, van die vaar-

tuigen zo op zyn reede aan te taften, en
dus dezelve te onteeren , verbitterde dien
vorft veel meer dan te voren , en deed
zyn volk alle kragten infpannen , om zig
in ftaat van tegenweer tegen de Portu-
geezen, op het fpoedigfte, te ftellenj

maar eer het zo verre quam , ontftond 'er

U K S E
een geweldige ftorm , waar door Tavare

's vaartuig op den Tidoreefchen wal ge- Die!

zet , en door de beweging der zware °P
w.il

Tic
zeen , na verloop van weinig tyd, in

fpaanderen geftooten wierd.

Dit gefchiedde nogtans zo fchielyk Ra?

niet , of de Portugeezen hadden gelegen j nog
.

,

heit, om niet alleen al hun volk, maar Do
.

u

ook al hun gefchut , wapenen , en nog
eenigen voorraad, 'eraf te halen.

De Tidoreezen wiften dit zo ras niet, De I

of zy gingen met een fterken troep 'er op dor«i

los, ziende dat de Portugeezen maar in^
de twintig man fterk waren j dog om
hier wat voorzigtig in te werk te gaan

,

en niet te veel fchade van hun gefchut te

lyden , hadden zy zig in drie byzondere
troepen verdeelt.

De Portugeezen daarentegen , die doof siegii

dit ftranden in 't uiterfte gevaar van hun üw
leven geweeft waren, bevonden tot hun Port '

leetwezen , dat zy in geen minder gevaar,

dan zy geweeft waren , nog ftaken : want
fchoon zy hun gefchut , en wapenen

,

met veel moeite aan land gekregen had-
den , zo waren zy niet in ftaat , om zig
tegen zo groot een menigte , als zy irr

verfcheide troepen op zich zagen aan-
trekken, te vérweeren, te meer, dewyl
al hun kruit door 't zee-water nat, en
onbruikbaar, geworden was.

Goede raad was dan hier dier, en, na
z-j,

oogenfehyn, geen middel om hier af tèAwta

komen j 't welk Tavare wel ziende, had ziê dc

hy nog zo veel tyd , van zyn volk aan tc
te?es

manen , om zyn voorbeeld te volgen

,

dewyl 'er toch geen andere hoope overig

was, ten zy men door dapperheit zig een

weg baande, dat zy derhalven of hun
huid dier verkoopen, en eerlyk fterven,

of met hem middel zouden zoeken , om
'er moedig door heen te liaan, en zo met
het een of 't ander vaartuig weer na

Ternate te geraken j dat zy zig anders,

by aldien zy levendig in handen der vyan-

den vielen, de fchandelykfte en hardde
dood ter wereld vry mogten voor oogen
ftellen. Ondertuflchen waren de Ti-

doreezen hun zo genadert , dat 'ef

niet langer te praten, maar te vegten,

viel.

Tavare viel als een verwoede Leeuw
midden onder de vyanden, en bragteen

groot getal derzelve in wanorder , zo-

!

te

danig, dat zo de derde troep, die de

agterfte was, en den verften weg af te

leggen had , niet ten regten tyde toege-

fchoten was, de uitflag zeer twyffelagtig

geweeft zou hebben j maar hy en de zy-

nen, die, hoe dapper zy zig toonden,

nu en dan mede al eenige wonden ge-

kregen hadden, wierden zo ras van dit'

verfch volk niet aangetaft, of zy begon-

den merkelyk te bezwvken.
Voor

fa.
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Vooral nogtans ontzakte den Portu-

geezen de moed , toen zy hun hoofd

,

Tavare, in ftukken zagen kappen; wes-

halven zy nu geen uitkomft ten leven

meer te gemoed ziende, als dol en ver-

woed op de Tidorcezen aanvielen , en

,

na 'er verfcheide om 't leven gebragt te

hebben, al vechtende ter nederftomen,

zig verweerende zo lang 'er nog kragt in

hen overig was, zonder zelfs de aange-

bodene genade van 't leven te willen aan-

nemen , mogelyk , om dat zy geloofden

,

dat de Tidoreezen hun woord niet zouden
gehouden hebben.

Dit was oorzaak , dat zy daar alle

bleven, zonder dat 'er een af quam, om
de tyding aan Brit van dit droevige ver-

lies te brengen.

Evenwel kreeg hy weinig tyds daar na

een net berigt, niet alleen van dit voor-

val, maar ook van de heimelyke toebe-

reidzelen , die de Koning van Tidore,

zelf al voor dien onvoorzigtigen aanval

van Tavare , ten oorlog had beginnen

té maken.

Hy liet dan, veinzende van het heime-

)rge lyk voornemen van dien vorft nog niet

"O*;, te weten , dien Koning verftendigen , dat

Tavare dien aanval buiten zyn laft, en op

eigen gezag gedaan had , en dat hy hem
daar over , zo hy in 't leven ware , voor-

. beeldelyk ftraffen, en voor zo verre den

j
Koning alle bedenkelyk genoegen geven

zou> maar dat hy nu dood, en die ftraf

! alzo eenigzins geleden zynde , hy vrien-

delyk verzoeken liet , dat de Koning het
• gefchut, en de vordere geborgene goe-

j
deren, hem weer ter hand wilde doen

I
flellen.

De Koning van Tidore kon hier aan

geen geloof geven; maar nam dit voor
een Poriugeefche ftreek op, om door dit

voorgeven 'tverloorene maar weder mag-
tig te worden.

Hy ging dan, zonder veel daar op te

'.g au antwoorden , maar in zyn toebereidzelen

orde voort; waar over Brit, byzonder over
1 den fmaad van hem niet eens te hebben

willen antwoorden, zo moejelyk wierd,

dat hy laft gaf, om den Tidorees door

geweld tot reden te brengen , en de eer-

ite Tidoreefche vaartuigen, die men ont-

moeten mogt, vyandelyk aan te taften.

Kort daar aan viel 'er gelegenheit voor,

om hunne fchade ( zo zy zig inbeeldden

)

dor« eenigzins in te halen: want zy kregen
1 ge" eenige Tidoreezen gevangen , en meen-

den nu een middel gevonden te hebben,
om den Koning wat meer na hun voor-

" flagen te doen hooren.

_ Hy zond dan op nieuw iemand naar

aKo- Tidore, die niet alleen laft had, om het
'g tot. gefchut, en de vordere goederen , weder
'" te

te eifchen ; maar ook over 't vermoorden

Kt. N. *57

srfla.

sar

n'ge

ngen,

van Tavare en de zynen aan den Koning
te klagen , en te verzoeken , dat die

genen, die daar aan ichuldig waren,
mogten geftraft worden ; of byaldien hy
dit niet deed, dat de Portugeezen (bui-

ten andere middelen die zy aan de hand
hadden) hun fchade ten deele op de ge-
vangene Tidoreezen zouden verhalen.

De Koning zeide, dat hy 't voorftel

van den Landvoogd met zynen raad over-

wegen, en daar na zien zoude, wat hem
geraden ftond te doen.

De afgezant van Brit wagtte onder-

tufïchen na befcheid, maar zag tot zyn
ieetwezen , dat die Koning zo groote

bereidzelen ten oorlog , en zo weinig

werk van hem te antwoorden maakte,
dat hy geraden vond, onder voorwending
van onpahelykheit verlof tot zyn vertrek

te verzoeken, 't geen hem, na het twee-
de verzoek

,
gegeven wierd.

Zo ras quam hy niet by den Land-
voogd, of hy deed hem verflag van zyne
verrigting, en gaf hem te kennen, hoe
het, zynes oordeels, daar gelegen was;
en dat hy geloofde, dat de Koning van
Tidore hem met den flag Waarfchouwen

,

en op geen andere wyze antwoorden
zoude.

Die fmaad was by den Landvoogd niet

te verduwen , en de geheele Portugeefche
Natie was hier zo over gebelgt, dat zy
den Landvoogd klaar voor oogen ftelde,

dat al de naburige vorften, zo hy dit

ongewroken doorfchieten liet, met al de
Portugeefche magt fpotten , en even
als die van Tidore, met hun handelen

zouden.

Hoe verbittert nu Brit hier over was

,

en hoe veel fchyn van waarheit hy in dit

voorftel van zyn landgenoten zag
s zogt

hy het nogtans zo lang, als -'t mogelyk
was , buiten openbaren oorlog, van zyn
zyde te houden , oordeelende Kef beft te

zullen konnen verantwoorden , byaldien

hy door billyke voorflagen 't gereezen

gefchil tuflehen hen en den Koning van
Tidore zogt ter neder te leggen.

Hy nam derhalven voor, dit wat op
zyn beloop te laten, en ondertuflchen

wel op zyn hoede te zyn, met al 't noo-

dige ( of 't 'er op aanquam ) te laten ver-

vaardigen ; maar befloot vaft 3 geenzins

de eerfte aanvaller te wezen.
In tegendeel liet hy de gevangene Ti-

doreezen zeer wel onthalen , en bezorgde^

dat hun Koning daar ook kennis af kreeg,

alles op hope , van daar door de zaak nog

te zullen konnen byleggen , en zig buiten

oorlog te houden.

Maar de onder-Koning, Tarruivefe ,

agtte het den regten tyd voor hem te

zyn, om de Portugeezen, die hy be-

vond, dat ook hém nu al wat te groot

V ? ge-

IJ22s

Zyn
gezant

krygt

geen ant-

woord.

Die ver-

trekt.

Brit zoekt

den oor-

log te

myden.

Gedrag
van deri

onder-

Koning
Tarru-

wefe.
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toe over-
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geworden waren, wat kleiner te maken,

en hen wat meer van hem te doen afhan-

gen, en dat het befte middel, om tot zyn

oogwit, en de Kroon te geraken, was

de Portugeezen in een oorlog met de

Tidoreezen in te wikkelen, om, terwyl

zy bezig waren met malkanderen , zich

buiten vrees voor Koning op te werpen,

vaftttellende , dat de Koning van Tidore,

dan te veel belemmert zynde , hem dit

niet zou konnen beletten , en de Portu-

geezen , om hun eigen ftaat niet door een

dubbelen oorlog in de waagfchaal te Hel-

len ,
geenzins zouden konnen nalaten

,

hem, tot uitvoering van zyn voornemen,

by te fpringen.

Dit was de reden, dat hy niet alleen

veel Portugeezen opmaakte, om Brit tot

den oorlog te doen overflaanj maar dat

hy hem zelf daar verfcheide maaien over

aanfprak, en hem begrypen deed, dat

deze zyne lafhertigheit oorzaak zyn zou

,

dat die groote naam , dien hy , en zyn

ganfche Natie, in de Moluccos, en el-

ders, verkregen hadden, openbaar be-

fpot, en deze hoon, hen van den Tido-

rees aangedaan, van andere fmaadheden

zo by dien vorft, als by anderen , onge-

twyftek gevolgt zou worden.

Daarbeneven zeide hy hem, dat hy

in al de Ternataanen een groote bewe-

ging tegen de Portugeezen zag, en dat

hy in de Koningin een groot genoegen

van dat te zien , in de plaats van een

vreeze voor de ongevallen, die daar uit

konden voortkomen, ontdekt had ; wcs-

halven hy vaft ftelde , dat de Koningin

wel weten moeft , hoe zy met haar vader

ftond.

Dat hy te gemoet zag , dat , by de

ïninfte uitberlting van den Koning van

Tidore , de Koningin zig zekerlyk tegen

hem , en al de Portugeezen , met den
{lag verklaren, en zig van zo veel mis-

noegde Ternataanen (die ook in dit troe-

bel water zouden willen viflehen ) onge-

twyffelt tegen hen bedienen zoude.

Zyn oordeel was derhalven , dat hy
den Koning van Tidore, eer hy in ftaat

was, overvallen, en hem zelf eerft aan-

tallen moeft.

Al deze redenen , die ten deelen door-
gingen, dienden wel eenigzins , om Brit

tot het gevoelen van Tarruweje over te

halen } maar zouden hem egter nog zo
fchielyk tot de uitvoering daar van niet

gebragt hebben , ten ware dat hem door
verfcheide nette berigten klaar gebleken
ware, dat de Koningin al een geruimen
tyd met haar vader , den Koning van
Tidore, in onderhandeling geweeft, en
by hen beide niet alleen befloten was , de
Portugeefche Natie aldaar , of uit te

roejen , of die uit de Moluccos geza-

mentlyk te verdryven , maar by de eerfte

gelegenheit ook met de Prinfen, haare

zoonen, na haar vader te vlugten.

Dit ging te verre, om hier mede nu
nog te fammelen , en de tyd vereifchte

een fpoedig befluit, om niet zelfs over-

vallen te werden.

Het beft, dat Brit doen kon, was
met den onder-Koning en de voornaam-

fte Portugeezen , hier over ten eerften

befluitelyk te fpreken.

Vele, en ook 'Tarrwwefe^ oordeelden,

dat men de Koningin, andere wederom,
dat men alleen den jongen Koning, en

de Prinfen, zyn broeders, gevangen ne-

men , en in de vefting opfluiten moeft 9

maar ook zommigen zagen dit voor een

zeer gevaarlyk middel , en een zaak van

't uiterfte quaad gevolg, aan.

Eindelyk floeg Brit hier toe over, om
de Koningin, den jongen Koning, en al

de Prinfen, behendig te doen vafthouden,

en hunnen aanflag zo op 't onverwagft te

verydelen.

Hy gaf, zo heimelyk als 't hem md-
gelyk was, laft, dat een zeker getal van
zyn krygsvolk zig gereed zou houden,
om, zo ras hy 't gebood, een zaak van
gewigt uit te voeren.

Dit gefchiedde aanftonds, en de bevel-

hebber van die troep kreeg bevel zig op
befte wyze van de voornoemde perfoonen

te verzekeren.

Zy trokken dan zeer fchielyk regt op
't Paleis van den jongen Koning Deyalo

aan, overvielen hem, en zyn broeders,

de Prinfen Bobajat, Taberidji^ en Hair,

zo fchielyk en onverwagt , dat zy zo ras

gevangen waren, als zy wiften, dat de

bevelhebber, met zyn volk, in 't Pa-

leis was.

Hoe groot een omzigtigheit nu die

bevelhebber gebruikt had , kan daar aan

blyken, dat de wagt (zo men voorgaf)

niet wift te zeggen , hoe zy in 't Paleis

gekomen waren ; weshalven de verftan-

digften oordeelen, dat zy, of omgekogt,
of, 't geen meer fchyn heeft, hier of

daar verzonden , en de andere , die 'er

bleven, door een fterker getal van Por-

tugeezen belet zyn, kennis daar af te

geven.

Hoewel nu de Koningin , Njai Tsjili,

niet minder dagt,dan in diervoege in haar

zoons Paleis overvallen te worden , en het

weinig fcheelde, of zy was mede gevangen

geweeft, zo had zy, door dien zy in een

ander vertrek was, zeer behendig onder

het geraas door een verborgen weg dien

dans weten te ontfpringen, en zig met
de vlugt, eerft na het gebergte, endaar

na tot haaren vader, te redden, latende

20 haar twee kinderen als de andere zoo-

nen van haar Gemaal uitJavaanfe Byzitten,

in

;!•

nil,
reOB

dr* 1

vit.
1
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in handen van den Landvoogd Brit, die

ze alle in de vefting, die nu reets op
verfcheide plaatzen met gefchut voorzien,

en alzo niet ligt aantaftelyk was , deed

verzekeren , en na hun ftaat behandelen.

Maar zo ras quam dir den Ternataanen

niet ter ooren , of zy , die een ongemee-
ne liefde tot hunnen Koning , en der-

halven hier over een groote bekomme-
ring hadden, liepen met menigte na de

'Mi veiling j maar Brit^ en Tarruwefe^ wiften

«j hen voor dien tyd wat zand in de oogen

;

u

c
te werpen, hen verzekerende, dat dit

ivci. om de gemeene ruft van 't land zö ge-

fchied, en hun voornemen geenzins was,
den Koning Deyaïo van zyn kroon te

berooven, maar die te zekerder voor hem
te befchermen , en hem in 't ryk , tegen

wil en dank van die genen, die hem na
den Koning van Tidore hadden tragten

te vervoeren , te houden,

i Dat hun voornemen ook was , den
Koning, en de Prinfen, niet alleen na
hun ftaat te handelen, maar hen ook ten

eerften, zo ras

over was, weer
* Paleis te brengen.

Dit ftilde de domme gemeente wel wat
voor eerft, maar liet niet na, een bitte-

ren haat tegen de Portugeezen in de ver-

ftandigften te verwekken, die, na hun
vertrek van de vefting, de anderen niet

alleen een geheel ander begrip van die

zaak wiften te geven, maai- hen ook te

bewegen, de Portugeezen te verlaten,

hen allen afbreuk in 't heimelyke te doen,

en , door na 't Bofch te vlieden , hen den
dagelykfèn voorraad, die zy van de ter

markt komende heden anders tot hun
groot gerief gewoon waren te hebben

,

af te fnyden.

Dit had de Landvoogd Brit geen-

zins van hen verwagt, en vond zig dier-

; halven by dezen ftand van zaaken zeer

verlegen.

De breuke tuflehen hem , en den Ko-
ning van Tidore, was door dit gevangen

nemen van den jongen Koning , van de

Prinfen, en door de vlugt van de Konin-
gin, zyn dogter, nu zo groot geworden,
dat 'er na geen heelen van de zelve meer
te denken was. Zyn vefting Was nog
onvoltoit, en, fchoon hier en daar van
gefchut voorzien, aan verfcheide plaatzen

neg in geen behoorlyke ftaat van tegen-

Weer. Zyn volk was weinig in getal,

en, die 'er waren, of ziek, of, door
overkropten arbeid aan de vefting , afge-

mat. Zyn voorraad was meeft op , ver-

udert, en de dagelykze toevoer nu af-

efneden. De Ternataanen, op welker
ulp hy voornamelyk gezien , en om

welke te behouden hy, zo lang 't hem
mogelyk was , den oorlog uitgeftelt had,
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waren nu meer, dan zyn openbare vyan- ijjj;
den, te vreezen.

Al deze fwarigheden byeen komende,
deden hem voor een tyd in de uiterfte

bekommering zyn , zonder te weten,
wat middel eerft by der hand te grypen,
om zig gelukkig uit al deze fwarigheden
te redden.

Ondertuflchen begon omtrent het jaar Uitber-

if 2.7,. de Koning van Tidore hier en daar fting des

uit zyn hinderlage voor den dag te ko-
°°n df

S *

men, en nu en dan een hoofd van een zyde vaa

Portugees , of Ternataan , weg te nemen; die vatl

volgens de manier van al de Molukze, Tidorei

en daar omtrent gelegen volkeren , die

gewoon zyn al de hoofden van hun ver-

flagene vyanden van den romp af te hou-
wen, en die met hun te voeren; op dat

zy aan hun vorften, landsgenoten, en
vrouwen ( die daar over Liederen t'hun-

ner eere zingen, hun in reyen al danffen-

de, en zingende te gemoet treden, en
hen als dappere overwinnaars innaa-

ien) met de ftukken zouden konnen too-

nen, hoe veel vyanden zy verflagen

hadden.

Deze daad Van den Tidorees, dat hy
de Ternataanen niet verfchoonde, was
oorzaak, dat zy, op aanrading, en tuf-

fchenfpraak van den onder-Koning Tar-

rmvefe, weer allenskens (dog weinig ia

getal) afquamen; maar om 'er meer te

lokken, vond men goed, op ieder Tido-
reefch hooft een belooning te zetten , de
Ternataanen zo allenskens mede in den
oorlog in te wikkelen, en hen te doen Brit 's

begiypen , dat de Koning vart Tidore deftige

niet zo zeer tegen de Portugeezen, als
^

a" fPraak

wel tegen de Ternataanen , oorloogde, Tema-
en dat zyn eenig oogwit van dezen oor- taaneiu

log maar was, om meefter van Ternate
te worden, en dat ook zyn toeleg, in 't

zoeken van der Portugeezen gunft van
tyd tot tyd , daar op vooral gegrond ge-
weeft was, om door hunne hulp zo veel

te eer, en te gemakkelyker , dat werk
uit te voeren ; dat zy nu , door de zyde
der Ternataanen te houden , en door hen
van tyd tot tyd af te flaan , den toom
van dien Koning op hunnen hals gehaalt,

en alzo waarlyk om der Ternataanen
wil alleen in dezen oorlog ingewikkelt

waren.

Deze woorden, door Brit met veel

beweging uitgefproken , en door Kaytsjili

Tarruwefe beveiligt , deden zo veel uit-

werking, dat veel Ternataanen hier en

daar met vaartuigen uit moeskoppen gin*

gen, en verfcheide hoofden van Tido-

reezen te rug bragten.

Ja zelf ging dat, op 't betalen van de

beloofde belooning, zo fterk voort, dat

'er meer hoofden quamen , dan de Land-

voogd betalen kon.
Di€
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zoekt aan

den on-

der-Ko-
ning van

Indien
om zyn
verlof-

fing.

Befluït

den Ti

Dit deed hen wel wat verflauwen j

maar dewyl zy 'er nu reeds in waren,

zo konden zy 'er zo niet weer uit , ver-

mits de Tidoreezen nu op hen verbitterd,

en zy alzo genoodzaakt waren zig zelven

te befchermen, en daar eenige order op

te ftellen.

Brit ondertuflehen wel ziende , dat hy

op de Ternataanen niet veel ftaat maken

ko" » en met weinig eer ook dezen oor-

log ten einde brengen zou , fchreef in 't

jaar ifM- aan ^en onder-Koning van

Indien, in wat ftaat de zaaken daar wa-

ren 5 en verzogt te gelyk zeer ernltig

om zyne verlofling. Aan de andere zyde

zag hy ook wel , byaldicn hy niet 't

een, of 't ander, door zyn eigen volk

ondernam , dat 'er niets van gewigt uit-

gevoert , en hy hoe langer hoe meer
dorees in benauwt worden zou ; weshalven hy , al

baar
P
te"

dat fchermutfelen uit hinderlagen wil-

beoorlo- lende affhyden, geraden vond, nu den

gen. vyand openbaar aan te taften.

Ondertuflehen quam Martin Jlfonfo

de Melo uit Banda met twee Jonken in

Ternate , 't geen Brit ongemeen wel te

ftade quam, vermits hy, volgens zyn

verzoek, verfcheide Portugeezen, en ook

voorraad, medebragt. By dit ontzet nu

kragtig onderfchraagt , vond hy goed

een Portugees Edelman, die jong, vol

vuur, en van een beproefd beleid was,

met een Gilala ( zynde een kleender flag

van inlandfche vaartuigen, dan een Cor-

racor) waar op veertig of vyftig Portu-

geezen waren, op de Tidoreezen uitte

zenden. Georgio Pinto (dit was des

Edelmans naam ) had zo ras dien laft niet

ontfangen, of hy ging 'er moedig op af,

en voerde zyn laft zo gelukkig uit , dat

hy geheel Tidore onveilig maakte , alles

plonderdc, en door zyn medegevoert ge-

fchut belette , dat een Tidorees voor den

dag dorft komen.

Hier door kregen de Portugeezen weer

veel overvloed van voorraad , en de Ti-

doreezen het zo quaad , dat hun Koning

,

wel ziende, dat hy met het Leeuwen-

vel tegen de Portugeezen ( inzonderheit

om hun gefchut) niet opkon> nu voor-

nam het Voflen-vel te gebruiken , om te

zien , of hy daar door hier hier geen wraak
kon krygen , en dit ftroopen beletten.

Hy zond dan eenige vaartuigen met
volk heimelyk in een hinderlage, liet die

onder 't geboomte plaatfen, en in den

nagt een Corracor in zee zenden, met
laft om zo na in 't gezigt van den

vyand te loopen , dat zy daar door uit-

gelokt mogten werden, om hen te ver-

volgen.

't Gelukte hem , zo als hy gegift had.

Pinto quam 'er op af, zo ras hy die ge-

zien had , de Corracor zette het op een

U K S E
loopen , en hy op een vervolgen. Zy
liep een kleinen inwyk, die een weinig

bezyden de ftad Lig, in
, pangayde, of

roeide, daar na toe, Pinto deed mede
zo

Maakt
een begin

daar af.

D

è
o

J

nmaar de ongelade Corracor geraakte

'er gemakkelyk in, daar zyne Gilala,

wegens 't gefchut, te diep gaande, ert

geen waters genoeg hebbende, teneerften

aan den grond raakte.

De Tidoreefche vaartuigen zagen dit

niet zo ras , of zy quamen voor den dag

fpringen , vielen op hen aan , bena-

men hen allen, na lange tegenweer, en

veel bloed ftorting, 't leven, en voerden

hun afgehouwen hoofden in zegepraal

mede naar Tidore.

Hy had dit altemaal op zynen hals

gehaalt , vermits hy dit alleen maar had on-

dernomen , zonder iemand van de zynen

te waarfchoüwen , te groote gedagtcn

van zig zelven gevoelde , en zyn vyandeft

te klein geagt had.

Dit was een fware flag voor de PortUr q,

geezen, en bragt den Landvoogd in Zó te

groot een bekommering, dat hy, zo, L

hy 't met eerc had konnen doen , den jj'

ganfehen oorlog wel zou hebben laten

varenj maar nog de eer van de Natie,
nog de toebereidfelen , reeds daar toe

gemaakt, leden dit niet. Hy zond der- t
halven Martyn Alfonfo de Melo op een or

nieuwen aanflag uit ; maar die , te vroeg jï'l

ontdekt, en hy te laat daar aangekomen ^
zynde, niet zeer voordeelig voor hem, de

of de zynen, was, dan dat hy eenige fo'

huis jens in brand ftak } waar tegen weer ^'

hy gequetft, en de zynen genoodzaakt
wierden onverrigter zake na Ternate té

keeren.

Deze ongelukkige ondernemingen maak»
te Brit zo kleinmocdig, dat hy befloten Lu

had , 'er uit te fcheiden.

tarruwefe in tegendeel zag, by
eindigen van dien oorlog , zyn ganfehen flik

aanflag gebroken, en verzogt Brit der-

halven , dat hy hem maar eenige weinige

Portugeezen , met een hoofdman zou

byzetten, en dat hy dan den zelven ver-

volgen wilde, en befloten had Marièko,
een van de befte vaftigheden des Ko*
nings van Tidore, aan te taften.

Brit dan zette hem eenig volk by, Tar

met welke ïarrwwefe^ omtrent anderhalf wet'
ut

duizend inlanders 'er by hebbende, op i^'
den voornoemden togt uitging. a f.

Dit Mariak , of Marièko , was de
Be f, y

.

ftoel der oude Tidoreefche Koningen ge- vinK

weeft, boven op een berg gebouwtj Ma' 10

maar van die Koningen verlaten , zedert

zy wat meer met de vreemde Natiën

begonnen te handelen} om welke reden

zy toen hun verblyf in Tidore zelf, als

beter tot den handel gelegen, genomen

hebben.
Dit

voc

het
oor!
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cv
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Dit veftingje was op zommige plaatzen

redelyk ftevk , en in Haat om het al eeni-

gen tyd uit te houder).

Tarrwwefe toog 'er egter op af, en liet

den Portugeeichen hooftman met zyn

volk zig op een zekere plaats Hellen, met

laft, om, na 't geven van zeker teeken,

op

nd i

'2

Ie
f-

)ver-

;en ,i

Fari:

weiè'i'

Mak:

Ook.

Gilo
:

.

die veiling aan te vallen ; maar die

Portugees met zyn volk, door een ge-

fchreeuw der vyanden ( 't geen hy meen-

de het geftelde teeken van Tarrwwefe te

zyn) misleid, beklom dat te vroeg, en

wierd alzo met fchand, en verlies, weer

te rug gedreven.

Dit geval veragterde Tarrwwefe 's aan-

flag zodanig, dat hy nieuw volk van den

Landvoogd Brit ontbood, met belofte,

dat hy niet te rug keeren zou , voor hy
meefter van die veiling was.

De Landvoogd , die zyn volk dus

fmelten zag, en nu nog maar honderd en

twintig of honderd en dertig man in zyn

vefting had, was niet genegen daar meer

volk aan te wagen, en zig zelven, en de

zynen, zo te ontblooten} maar als Tar-

rwwefe zelf quam
,
gaf hy hem egter nog

twintig man, met welke, en zyn verdere

manichap , die vefting , na een hevigen

ftryd , door hem gewonnen wierd , zon-

der echter eenen man van de zynen te

verliezen.

De voornaamfte raaden , of Mantri 's

,

en veel Bloedmaagen des Konings , en

buiten hen nog tuflchen de twee of drie

honderd gemeene Soldaten, lieten daar

't leven.

De vefting zelf wierd verbrant, en

geflegt, en ïarruwefe zou alles door 't

fwaard hebben doen omkomen, indien

de Portugeezen hem niet gedwongen
hadden van 't moorden op te houden.

Van daar ging Tarrwwefe na Makjan
('t geen toen half onder Ternate, en

half onder Tidore , ftond ) om het deel

van den Tidorees aan te taften Hy voer-

de ook dit, na behoorlyke afvraging aan

de inlanders , of zy zig wilden overgeven,

to gelukkig uit, dat zy zig zelven ge-

willig aan hem quamen aanbieden
, ge-

noegzaam , door 't geen den Tidoreezen

van Mariak overkomen was, afgefchrikt.

Dus quam nu geheel Makjan, voor een

tyd, onder Ternate.

Daar op gingen de zaaken nu wat
" voorfpoediger , dan te voren , zo dat

de Landvoogd befloot weer een ande-

re Tidoreefche plaats op Gilolo aart te

taften, en die mede onder Ternate te

. brengen.

Hier toe zond hy Martyn Korrea met
veertig man uit, waarby zig de onder-
Koning met een grooter getal Ternataa-

nen voegde. Met deze magt wierd die

plaats in korten tyd mede ftormenderhand i$i£
ingenomen, en in kooien gelegt, en men
bequam veel gevangenen.

Al deze tegenfpoed in zo korten tyd Den Ko=
deed den Koning van Tidore, nu wat ningvan

meer, dan te voren, tot vrede neigen, Tldore
4

en die wel ernftig aan Brit verzoeken, de ver-
'

met aanbieding, van alle gedane koften j zoekeni

en geleden fchade , te willen vergoeden j

maar Brit floeg hem zyn verzoek bot af.

Zedert dien tyd had de Landvoogd nog
verfcheide kleene voordeden op de Tido-
reezen, die de zaaken des Konings van
Tidore in hoe langer hoe erger ftaat

bragten. Ondertuflchen had de vyfde
onder-Koning van Indien , Eduard de

MenefeZ) aan den Landvoogd van Ma-
lacca, Georgio Albukerk^ laft gegeven,
om een anderen Landvoogd van Ternate
in Brit 's plaats derwaarts te zenden , en
hem te doen vervangen, en af te loflèn.

Hier toe verkoos die Landvoogd Gar- Garfias

fias Henrik ^ een Malaks hoofdman, zond Henrik

hem met eenige vaartuigen , en volk, in
m 'J 3 * 1,

January des jaars if2f. af. Hy gierde Maiacca
1

in Banda aan, vond daar Martyn Alfonfo gezonden,

de Melo ( van Brit na Maiacca gezonden , om Brit

dog daar roet zyn vaartuigen aangeloo-
kaneen

pen ) met de Bandaneezen in oorlog , en
voegde zyn kragten by die van De Melo , Werd
om de Bandaneezen louter aan te taften; benevens

maar zy beide wierden daar zo gehavent$ ^
If

jvf
l(

i°

dat hen de luft verging , om daar lang te ^00{ <je
blyven; en Garfias Henrik wierd zelf ook Banda-

gequetft; zo dat hy, tegen wil en dank, ««z-en

daar nog eenigen tyd blyven moeft.
_ gThaventi

Hy vertrok van daar in de maand Mei,
en quam eenige dagen daar na op de

j^

om ' 'n

rheede van Talingame, twee mylen van Ternate.

de vefting der Portugeezen gelegen , ten

anker.

Hy liet Brit ten eerften kennis van zyn Zyn
komft geven, en hem bekent maken, fcherp

hoe hy gezonden was, om hem te ver- voor'^l

lolTen , en de Landvoogdy van hem over

te nemen ; verzoekende uit kragte van
dien , dat Brit hem de vefting , met den
aankleve van dien, wilde overleveren,

of dat hy anders niet genegen was te land

te komen, ten zy al de plegtelykheden

van een behoorlyke overdragt van alles

eerft waren voorafgegaan.

Na veel moejelykheden, en bitze be- Moeje-

jegeningen over en weder
,

quam de lyMiedeh

nieuwe Landvoogd eindelyk , op Brit 's
daar <

?
v"!i

gegeven woord , te land , en geraakte

met hem over de overdragt der Land-
voogdy 't zo verre eens , dat Brit hem alles

in Auguftus des jaars ifzo". overgeven,

en 't opperbewmd onderwyl by hen te

zamen blyven zoude. Ondertuflchen bleef

'er tuflchen hen een goed verftand in de

zaken van 't beftier.

I. Deel, X VIER-
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GArfias Henrik word tweede Portugeefche Landvoogd van Ternate ifzf.

Staat der fterkte ten Hen tyde. Slingze handeling van Brit tegen den nieuwen

Landvoogd. Bemiddeling van Tarruwefe , door Brit qualyk nagekomen. Brit vertrekt

uit Ternate. Garfias zend Korrea om ontzet na Banda. Ferfcheide onder-Koningen

van Indien kort aan een. Sampayo zend Georgio Menefez als Landvoogd na de

Molüccos. Korrea vint Brit nog in Banda, daar Faucon ook aankomt. Hy verzoekt

baar beider hulp. Garfias maakt vrede met den Koning van Tidore. Tarruwefe tracht

dit te beletten. De vrede gefloten , en Tarruwefe de Dochter van den Koning van Ti-
dore ten huwelyk gegeven , dat Garfias tracht om verre te floten. Doet den Koning van
Tidore vergeven , en zynen eifch vernieuwen. Billyk antwoort der Tidoreezen. Tidore

aangetaft , en verbrand. 7 Geen al de omleggende volkeren doet omzien. Batsjan word
hun ontzegt. De toekomende Landvoogd van Ternate vervalt in de Papoefche eilanden.

Van vyf Spaanfche fchepen komt 'er maar een onder Karkèfe op Tidore. Hy maakt
Garfias de reden van zyn komfl bekent. Garfias beknopt antwoordt. Dreigt de Spaan-

fchen aan te taflen. Ongenoegen des Spaanfchen hoofdmans hier over. Garfias taft hem
aan

-

t dogword gedwongen te wyken. Het[chip der Spanjaards zinkt. Rufl voor een tyi

tujfchen beide de Natiën. Georgio Menefez komt in Ternate. Blyfchap van Garfias

Henrik daar over. Georgio Menefez aanvaart zyn beftiering. Martyn Karkefe
bied hem den vrede aan, en klaagt over Garfias. Menefez antwoord daar op. Verdrag
tujfchen hen tot naderfchryven van hunne meeftersj dog zonder vertrouwen. Heimelyke

haat van Tarruwefe tegen de Portugeezen. Ruid de Soldaaten tegen hunnen Land-
voogd op. Hyflelt zich opentlyk tegen Menefez. Tarruwefe hitft de Ternataanen tegen

hem op. Nieuwe onlufl tujfchen Garfias en Menefez. Hy zend Vafco Laurcns in zyn
plaats na Bornèo. Belagchelyke reden, om welke den Portugeezen Bornèo ontzegt word.

Manuel Faucon draagt Menefez een quaad hert toe. De Koning van Gilolo verklaart

den oorlog aan de Portugeezen. Karkèfe 's dood. Ferdinand de la Tour, hoofdman in

zyn plaats gekoren , breekt den vrede met de Portugeezen. Bereidzelen ten oorlog aan
wederzyden. Moeite tujfchen Menefez en Garfias. Menefez doet Garfias zich gevangen

geven. Zyn vrienden zoeken hem te verlojfen. Tarruwefe, en anderen, Jpreken ver-

geefs voor hem, Menefez fluit hem in de boejen. Garfias vrienden dreigen Menefez.
Garfias loslating is oorzaak van groote vriendfehap tujfchen hem en Menefez. Misnoegen
van Garfias vrienden daar over , die die vriendfehap tragten te verbreken > dog zonder

uitwerking. Hunne nieuwe vonden, om Menefez gehaat te maken. Hun valfcb

bericht aan den Koning van Batsjan. '/ Geen die Koning gelooft. Het quaad gevolg
van dien door Menefez gefluit. Zy geven voor , dat Menefez Garfias wil doen ombren-
gen. Dat Garfias gelooft. Hy neemt voor Menefez gevangen te nemen. Menefez
geboeit , en gevangen gezet. Middelen , tot zyn vryheit , vergeefs in V werk geftelt.

Garfias word gedwongen Menefez los te laten. Die, na zyne ontjlaging, Garfias tracht

gevangen te nemen. Garfias vertrekt uit Ternate.

i 5 ij.

Garfias

Henrik
werd
tweede
PortugcC'

fche

Land-
voogd
van Ter-
nate.

Staat der
fterkte te

diertyd.

DE tyd van overdragt dan ge-

komen zynde, gaf de Land-
voogd Brit de vefting , en 't

volle beftier over alles, aaft

den nieuwen en tweeden
Landvoogd, Garfias Henrik, in Oegft-
maand, des jaars if2f , over, en week
voor eerft na Tolukko, eeft halve myl
be-Noorden de vefting Orangie gelegen,
om zich daar ten vollen tot de reis na
Malacca klaar te maken.
De nieuwe Landvoogd vond de fterk-

te , niet tegenftaande Brit al drie jaaren

daar aan bezig geweeft was, hier en daar

nog zeer fwak ; de muur na de kant van
de zee ontbrak 'er nog in 't geheel , en
was altoos nog in geen ftaat van tegenweer.

Verfcheide bolwerken, en een groe-

ten toren , lagen ook nog maar half

voltoit.

Hier over was Garfias niet heel wel op sij

Brit te vrede ; maar die verwydering 1

wierd grooter, wanneer hy vernam , ói

Brit hem niet alleen veel dingen, die in jjjj't

de vefting niet konden gemift werden, wen

maar ook veel van zyn befte en noodzaa- Land-

kelykfte manfehap , onder voorgeven van
v0

hem tot de haven maar uitgelei te zullen

doen, had mede genomen.
Zo ras hy dit te weten quam , liet hy

't volk by gefchrifte van hem weder-

eifchen, hemtoonende, hoe noodig hem
die menfehen in dezen oorlog waren.

Brit gaf zeer twyftelagtig antwoord,
en
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en ftelde van tyd tot tyd de zake uit -,

handelende voor zo verre meer, om zig

aan Garfias te wreeken, dan om te den-

ken, dat hy dit alles tot nadeel van zyn

Koning deed.

Veel tyd verliep hier te vergeefs mede.

Ook vielen 'er buitenfporigheden voor,

die beter na 't gedrag van een oproerigen,

dan van een verftandigen Landvoogd ge-

leken} en al de eere, by Brit in gelegt

in zyn vorige beftiering, kreeg hier door

geen kleinen krak.

Al deze moejelykheden wierden einde-

lyk door tuffchen-fpraak van den onder-

Koning Kaytsjili Tarrwwefe bygelegt, en

verfproken, dat Brit met zyn fchip ver-

trekken, en de Soldaten te rug zenden

zou} dog Brit quam dit laatfte al weer

niet na } en Tarruivefe liet het ongemerkt

Idoorfchieten , om den nieuwen Land-

voogd zo veel te gemakkelyker van hem
te doen afhangen, en hem in dien ftaat

te brengen, dat hy, buiten zyn mede-

hulp, niets van belang zou konnen on-

. dernemen.

Na verfcheide nieuw-bedagte vonden

,

om Garfias fpyt aan te doen , in 't werk
igeftelt te hebben, tegen welke zich de

[nieuwe Landvoogd zeer geduldig droeg

,

vertrok Brit eerft in 't einde van January

des jaars ifzó", al dat vorige volk, tot

groot nadeel van den Landvoogd , en de

andere Portugeezen , met zich nemende

,

niet tegenftaande dat hy wift, hoe hoog-
nodig zy daar waren.

Garfias Henrik zag nu, in hoe flegten

ftaat daar alles nog ftond , en hoe weinig
hem Brit van volk, en levensmiddelen,

voorzien gelaten hadde. Hy zogt dan in

,
de naafte geweften, daar de Portugeezen
wel quamen , en door een bezending van

j Martyn Korrea na Banda van daar eenig-

zins ontzet te worden } vermits 'er door
: andere beletzelen, nog door den onder-

Kcning van Indien , nog door den Land-
l voogd van Malacca, niets na de Molukfe
eilanden gezonden wierd} die als fchenen

;
vergeten te worden.

OndertufTchen waren 'er verfcheide

E veranderingen te Goa voorgevallen. De
V onder-Koning , Eduard Memfez , was
ijop order van den Koning, Johan den

| derden , door den beroemden Vafco Gama,
iGrave van Vidigueira, uitdrukkelyk in

'die hoedanigheit als zevende onder-Ko-
ning uit Portugal na Indien gezonden,

, vervangen , die maar voor een korten tyd

dat beitier in handen had, dewyl hy in

i
April des jaars 15*14. uitgezeild, in De-
cember des zelven jaars quam te fterven.

Hy wierd door Henrik Memfez (vol-

gens gegeven laft van Koning Johan , zo
Gama quam te fterven) gevolgt, die,

als achtfte onder-Koning, hem verving}
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doch ook hy bleef omtrent maar een jaar 'S 1^'

in dat opperbewind : want hy overleed

in 't begin van February des jaars ifiö,
en wierd door den negende onder-Koning,
Lopez de Sampajo opgevolgt , die zich
door bedriegeryen, en ten deelen door
geweld, 'er had weten in te dringen,
en Pieter Mafcarenhds , die 'er door Ko-
ning Johan den derden uitdrukkelyk toe

genoemt was, daar buiten te houden.

Deze onder-Koning Sampyo nu vond Sampajo
ondertuffchen goed tot naaften Land- zend

voogd der Moluccos , of van Ternate, Georgio

Georgio Memfez , volgens keure van den a | s Land-
vorigen onder-Koning, met eenig volk voogd na

van Malacca derwaarts te doen vertrek- de M°-

ken, alwaar hy, voor zyn vertrek, door
laccos*

den Landvoogd Pieter Mafcarenhas met
nog eenig volk verfterkt wierd.

OndertufTchen zat Garfias Henrik in

een elendigen ftaat, wagtende na ontzet,

't geen hem Martyn Korrea uit Banda
medebrengen zou.

Hy was daar, na 't uitftaan van een Korrèa

fwaren en zeer gevaarlyken ftorm , aan- v ' nct Brit

gekomen, vond daar Brit nog, en zag, 2°^'"

terwyl hy daar nog lag, ook de hoofd- daar Fau-

man Manuel Faucon , die van Malacca c°n ook

met eenige waaren afgeveerdigt was, aankomt-

met zyn vaartuig ten anker komen.
Hy hoorde daar ook , dat 'er eenige Hy hoort

fchepen, na 't maakzel der Portugeefche d,c
'

ZT

wel gelykende, voorby gezeild waren} cw™
C'

waar uit hy vaft ftelde, dat het fchepen hy dagt)

van de Caftiliaanen moeften zyn, dewyl Spaan-

hy ten dien tyde daar geen fchepen van fchefcne"

zyn Natie verwagtte. Hier uit nu vree- voorby
zendc, of de velting in Ternate eenig gezeild

ongemak, door een fchielyken overval waten.

van vyanden, overkomen mogt, aange-

zien hy wift, in wat ftaat hy het daar Hy ver-

gelaten had, verzogt hy Jntoni Brit, en zoekt

Manuel Faucon , om byftand, en dat ze
^
eider

wilden goedvinden met hem mede na
up '

Ternate te gaan , om den Landvoogd
Garfias Henrik te beter in ftaat van tegen-

weer te ftellen, Brit, die over den droe-

vigen ftaat van Garfias verblyd w?.s, en
hem nog erger (zo hy maar kon) tragtte

te maken, floeg dit ten eerften af, en

was van zyn belluit niet af te brengen

}

maar Faucon nam dit aan, en vertrok,

na al zyn volk byeen gezamelt te hebben,

met Korrea na Ternate.

De zaaken nu des oorlogs waren in

dien ftaat , dat de zegen meeft aan de

zyde der Portugeezen, zo ten tyde van

Brit, als na zyn vertrek, gebleven was,

buiten dat de Koning van Tidore, nfeu

alleen toen Brit 'er nog was , maar

ook daar na, om vrede had doen aan-

houden.

Na dat nu de Landvoogd Garfias, den

foberen ftaat van zyn fterkte, bezetting,

X 2, en
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151^. en vooraad gezien , Korrea na Banda

Gatfus gezonden, en ondertuflchen geen ontzet
maakt ter wereld gekregen had j merkte hy wel,
VrC

t'de ^at nem n 'ets mmc'er ï a^s oorlog, geleek.

Koning Dcrhalven befloot hy vaftelyk de zo me-
van Ti- nigmaal door den Tidorees verzogten, en
dore* hem nu zo dieniligen vrede aan te nemen,

en den oorlog te eindigen.

Tarru- De onder-Koning, Tarrwwefe^ kreeg

wcfc tragt daar zo ras de lugt niet af, ofhy ftelde

^
lt

.

te alle middelen, die hy bedenken kon, in
beletten. ,

% ^^ ^ Qm £en (lo]
, in ,,. wiel K ^c^en .

aangezien hy te gemoet zag, dat deze

vrede een zekere grond van zyn onder-

gang, zo van de zyde der Portugeezen

,

als van die van den Koning van Tidore,

ltond te werden.

De vrede ^cs niettegenftaande ging de vrede

werd ge- tuflehen den Landvoogd, en dien Koning,
floten, en door, en wierd op zeer billyke voor-
ra

j7

u~
, waarden, tot ieders genoegen, beveftigtj

dtvne'r maar om Tarruzveje evenwel eenig genoe-

v,m den gen te geven , en zich van alle vreeze
Koning voor hem te ontlaften , vond de Koning

dore ten
V:in Tidore geraden, hem een van zyn

huwe'lyk dogters ten huwelyk behendig te laten

gegeven, aanbieden, zig verzekerende , dat hy daar

door ten vollen op hem zou konnen ver-

trouwen ; daar hy anders altyd nog in

vreeze voor een nieuwe uitberfting ten

oorlog , door aanhitzing der Portugeezen

tegen hem, bleef.

Kaytsjili Tarruwefe quam dit zo ras niet

te voren, of hy vond dit huwelyk voor
hem zodienftig, dat hy geen zwarigheit

maakte, het ten eerften te fluiten ; maar
de Landvoogd ondertuflchen vond dit

voor zich zelven zo gevaarlyk, en van
zo quaad gevolg , in 't toekomende ; dat

hy het met al zyn vermogen ( hoewel te

vergeefs ) tragtte om ver te ftocten.

Dat Gar- Wanneer hy dan zag, dat het zo niet

fiastragt gaan wilde, wendde hy 't o*ei ten ande-

ftom"
tC ren k°eS- % 't verdrag tuflehen hem

,

en dien Koning , was bedongen, dat die

vorft hem binnen zes maanden , al 't ge-
nomen en aangehouden gefchut, en an-

dere dingen, weder leveren zou. Die
gefchut liet hy, fchoon de tyd nog niet

om was, van dien Koning, met deze
bedreiging, afvorderen, dat hy, zo dat
niet aanftonds aan zyn afgezondenen ge-
levert wierd , zig dan aan 't verdrag niet

langer houden, maar den vrede breken
zou} een eifch, die waarlyk zeer onbil-
lyk was.

De Koning, die ten dien tyde ganfeh
niet wel te pas , en in geen ftaat was,
om daar order op te Hellen, verzogt met
veel beleefdheit , dat de Landvoogd
hem maar zo lang uitftel, tot hy een
weinig beter was

, geliefde te geven
;

daarbeneven bad hy hem (om te eer in

een beteren ftaat te geraken van hem

U K S E
genoegen te konnen geven) dat hy hem
een ervaren Arts geliefde te zenden, en

dat dit de grootfte dienlt was, dien hy
hem zou konnen doen} vermits hy an-

ders door zyne ziekte niet bequaam was,

om order tot het fpoedig wedergeven van

't geëifchte te (teller!.

Garftas Henrik itond dit verzoek van

den Koning toe , en zond hem eenen

Arts> maar die in lalt had dien vorft te

vergeven > gelyk hy dat kort na zyn

,

komft aldaar zeer behendig j dog niet;

minoneerlyk, aaneen Koning, die zyn)

verdrag in allen deelen tragtte na te ko-

men, uitvoerde.

Dit zo trouwloos en fchendig uitge-
j

voert zynde, liet hy aan die van Tidore, i

die nu midden in onuitdrukkelyke droef-

heit over de dood van hun Koning zaten,
(

den vorigen eifch, niettegenftaande hy

wel wift , dat het hen onmogelyk was
dien te voldoen , weer op nieuw met de-

zelve bedreiging voorftellen.

De Tidoreezen gaven hem weder een

billyk antwoord hier op, en verzochten

s

dat hy hen maar zo veel tyd wilde gun
nen, dat zy hunnen Koning zouden be-

graven hebben, en dat zy hem dan 't

gefchut , en verder geëifchte , zouden
leveren. Hy, in de plaats van met dit

redelyk antwoord zig te vergenoegen,
zond zyn Soldaten , zonder ergens agt

op te geven , derwaards , onder eenen

Ferdinand Baldajo, die, zo ras hy voor

Tidore gekomen was , voor 't laatft

quantfuis dien eifch nog eens vernieuwen

lietj en fchoon hem geantwoord wierd,

dat al de Mantri's, en Raden van den

overleden Koning bezig waren om een

nieuwen Koning te kiezen, om hem alzo

te fpoediger te vergenoegen } zo viel hy,

zonder langer te dralen , maar op de neer-

flagtige ftad aan, dreef de ingezetenen,

die zo trouwlozen vrede-breuk van de

Portugeezen niet verwagtten, zich ook
derhalven 'er ganfeh niet op gewapent
hadden , ten eerften op de vlugt } en ftak

de ftad overal aan brand.

Zy bragten wel zeftien ftukken gefchut 't (

te rug, maar de eere, die zy van deze'' 1"1
'

Godlooze fchelmery by de omleggende f^

volkeren hadden, was zo klein, dat het

d

oC n-

hen by alle de zelve zo verdagt maakte, zien

dat niemand van hen zig meer op de Por-

tugeezen wilde vertrouwen , uit vreeze

van even trouwloos, als die van Tidore,

gchandclt te zullen werden. .

Onder .deze was de Koning van
Rlls

Batsjan geenzins van de minfte, en een w ci

van de eerfte, die hen uit zyn land deed hen

vertrekken.
m"

Ondertuflchen was de toekomende

Landvoogd, Georgio Mcnefcz^ terwyl hy

zyn rei ze na de Moluccos vervolgde,
door
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door tegenfpoedige winden, en verlei-

dende flroomen , in de Papoefêhe eilanden

vervallen, en genoodzaakt daar tot het

kenteren van 't Moefon ( 't geen in Mei
ifzy. zyn zou) den tyd van zes maanden

r- lang , zonder dat men iets van hem ver-

nam , te blyven.

Omtrent dezen tyd waren 'er niet al-

leen gerugten van Spaanfche fcbepen in

de Moluccos, maar men vernam in den

beginne des jaars if 17. by verfcheide in-

gekomen berigten,dat het fchip Victoria

(waar af bevorens gelproken is) niet al-

ken in Spanjen wel aangeland , maar dat

'er in den jare if if, in September, door
Karel weer een nieuwe vloot van vyf

e fchepen afgeveerdigt , en van die vyf
maar een eenig fchip , door de ftraat

van Magaliaan , onder den hoofdman
Martyn Ignatius Karkèfe, met omtrent

drie honderd mannen, omtrent Tidore in

January des jaars if 27. gekomen was.

Zo ras had de Landvoogd , Garjas
Hem:k, dit niet vernomen, of hy zond
Korrea af, om nader berigt daar af te

krygen; die gehoort hebbende, dat het

niet dan al te waar was , vaardigde Garfias^

ManuelFaucon , in gezelfchap van Kaytsjili

TaïTirjwfe, af, met eenige vaartuigen,

vol volk , en een brief aan den Spaanfchen

hoofdman, die, zonder de Portugeezen

te vreezen, hen zyn ganfche magt wel
te degen liet zien ; en eenige dagen daar

aan op den brief antwoord aan Garjias

zond; behelzende, dat hy aldaar uit laft

van zyn heer en meefler (die uit kragt

van Magaliaans bezeihng en ontdekking

der Moluccos van 't Weften , der zelver

heer en gebieder was) aangekomen zyn-

de, bevond, dat de landen, die zynen
vorft by de laatfle zitting en uitfpraak

daar over onwederfprekelyk toe- , en Por-

tugal tegengewezen waren, niet alleen

tot nog toe door de Portugeezen bezeten

wierden; maar dat zy zich ook verftout

hadden, het volk te dooden, de goede-

ren , door de Caftiliaanen op Tidore ge-

laten
,
weg te rooven, de itad Tidore,

zynde de hoofdplaats van hun meefters

getrouwen Bondgenoot, te verbranden,

en op 't land van Ternate een veiling te

bouwen , even of zy tot alle die verrig-

tingen groot regt hadden. Derhalven

wilde hy weten, om wat redenen de

Portugeezen dat gedaan hadden ; daar hen
by de komft der vorige twee fchepen,

voor Tidore, genoeg gebleken Was, dat

•zy de Moluccos niet van 't Ooften,

maar van 't Weften ontdekt, en daar

door , volgens uitfpraak van Paus Ahxan-
der den zesden, een onbetwiftelyk regt

daar op bekomen hadden.

De Landvoogd der Portugeezen zeide

van de beflifhng van dat gefchil tuflehen

hun beider meefters niet anders te weten, 1517.

dan dat de Moluccos, ten voordeele van Gaifias

den Koning van Spanjen, door Spaanfche beknopt

Miniiters, en alzo door zyn eigen onder- atu~
,

danen, die hem niet dor'iten tegenipre-
wcor

ken, toegewezen; maar dat de Portu-
geezen, die daar over zaten, van een
geheel ander gevoelen waren.

Dat ook hy zich na den laft van zvn
Koning, diens onderdaan hy was, ec-
dragen had, en voortgaan moeit de Mo-
hiccos, als landen, toebehoorende zynen
Koning , zo lang te behandelen , tot hem
van den zelven bevel , om die als landen

onder 't aandeel des Koninks van Spanjen
aan te merken, zou worden gegeven.

Dat hy wegens de vooigegcve quade
behandeling van hunne landgenoten , op
Tidore gelaten, en wegens de geroofde
goederen, niet anders kon antwoorden,
dan dat hy met hen volgens 't regt des

oorlogs geleeft had , en wel op zoodani-
gen tyd, als hy genoodzaakt wierd zulks

te doen, wegens vooraf gegane quade
bejegeningen, hem door den Koning van
Tidore, en zyne Bondgenoten

,
gedaan.;

daar byvoegende, dat hy als Bondgenoot
van den Koning van Ternate, even zo
zeer gehouden was hem te helpen , als de
Spanjaarden den Koning van Tidore, als

hunnen Bondgenoot, meenden te hebben
moeten byftaan. Wegens 't verbranden der
ftad, 't rooven van gefchut en andere
goederen, ook, 't bouwen van een vefting

op Ternate, was 't eerfte een regtveerdi-

ge wraak op den Tidorees , hun vyand

,

over den moord van zo veel Portugeezen;
het andere maar een billyke wederhaling
van 't geen de Tidoreezen by dien moord
hen zelf ontrooft hadden ; en , betreffen-

de de veiling, dat de overleden Koning
van Ternate, en na zyn dood de Konin-
ginne, -/clkei land dit was, hen daar toe

volkomen magt gegeven hebbende, nie-

mand anders daar over reden van klagten

hebben kon.

Eindelyk dat zy hunne makkers, op
Tidore gelaten, als broeders gehandclt,

en op een vriendelyke wyze met hun
eigen fchep' n

., ten tyde dat zy 'er zelfs

geen hadden, eerft na Indien overge-

voert», daar na zelf in Spanjen gebragt,

en alzo niet minder gedaan hadden , dan

dat gene, 't welk men hun zo onregt-

veerdig na gaf.

Hy verzogt hem derhalven, dat hy

geen ftaat wilde maken, om aldaar te

blyven , of zich van Speceryen te voor-

zien , aangezien hy hem dat zou moeten

beletten, volgens de laft, hem van zyn

Koning toegezonden; en dat hy, als dat
Dre;ot ^

in der minne niet gaan wilde, hem door Span-

geweld zou moeten dwingen; maar wil- jaartsaan

de hy goedwillig bv hem in zyn velting te t»Aen.

X 3
komen

,
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Onge-
noegen
des

Spaan-

feh en

hoofd-

komen , en zich daar tot nader befcheid

van hun beider vorften ophouden, dat

hy hem als een vriend handelen , en alles

voor hem over hebben zoude.

De Spaanfche hoofdman ontfing deze

tytiing met zeer veel ongenoegen ; lchreef

daar over nog eenige reizen zeer Icherp

en bedreigende, zodanig, dat der Por-

tugeezen Landvoogd dit niet langer kon-
manshier nende verdragen, met eenige vaartuigen,
over

' en volk, op hem afging, met voor-

nemen, om de Spanjaarts van Tidore te

verdryven.

Dit ging evenwel zo glad niet als hy

gedagt had; want de Spanjaarts ontfïn-

aan, dog gen deze Portugeezen zo ruftig, dat zy,
werd ge- na eenjge fchermutzelingen, hen dwon-

gen af te wyken, en met hunne vaar-

tuigen weer na hunne vefting te keeren ;

zedert welken tyd zy malkanderen met

vrede lieten; de Portugeezen moeiden de

Spanjaarts niet, om dat zy niet veel volk

meer over hadden , en de Spanjaarts de

Portugeezen niet, om dat zy ondertuf-

ichen zulk een ramp aan hun fchip kre-

gen , dat het met al zvn lading fonk,

zonder dat zy iet daar af hadden konnen

bergen.

Dus hield het eene mes 't ander voor

een tyd een tyd in de fcheedde, immers by de

beftiering van Garjias Henrik , als Portu-

geefch Landvoogd van Ternate, viel 'er

niets meer voor.

De verloiTer van Garjias, Georgio Me

Garfias

tatl hen

dwongen
te wyken

Het
fchip der

Span-

jaarts

finkt.

tuffchen

beide de

Natiën.

Georgio
Menefez
komt in

Ternate.

Blyd-

fchap van

Garüas

Henrik

nefez, was ondertuflehen weer op reis

getogen, om nu, by beter weder, en

voorfpoediger wind , in Ternate te gera-

ken, en zyn Landvoogdy te aanvaerden.

Het was in Mei des jaars 15*17, dat hy
daar, na veel zukkelens, fwervens, en

uitftaan van zeer veel ongemak , aan-

quam.
Indien Menefez blyde was , van te

landen , niet minder verheugt was Garfias

Henrik, dat hy by -de komft van zynen
vervanger van zo gevaarlyken ftaat , waar

daarover.

j

n j^ wegens gebrek van volk, levens-

middelen, en alles, 't geen tot den oorlog

vereifcht wierd , zo lang aan een geweeft

was, zich eenmaal verloft zag.

Hy ging hem dan met open armen
verwelkomen ; en vervaardigde ter* eer-

iïen, na zyn komft, en een weinig uit-

ruftens met zyn volk , alle de zaaken , om
hem 't beftier , en de vefting , over te

geven.

Georgio Het liep egter nog ruim tot het mid-
Menefez den van Mei aan , wanneer Garfias Henrik
*™v"rd

alles aan den nieuwen, en derden Land-
voogd , Georgio Menefez in der minne
overgaf ; hoewel 'er zedert de beftiering

van Garfias, zo te zeggen, niets tot verder

opbouwing aan de vefting gedaan, en die

alzo byna in den zelven ftaat nog , als hy

U K S E
ze van den Landvoogd Brit ontfangen <

had, gebleven was.

De Spaanfe hoofdman , Martyn Igna- \»i

tius Karkèfe , bequam zo haaft geen kond- K
fchap van Menefez komft, en landing,

J!'
' of hy liet hem in dat geweft verwei- ^f

1

komen , zyn dienlt aanbieden , en verze-

keren, dat hy genegen was, met hem in

vriendfehap te leven ; maar dat de reden,
waarom hy dat tot nog toe niet gedaan
had , alleen deze was , om dat hy met den
ftekeligen Garfias, die hem veel fchade
had toegebragt, niet had konnen over-
een komen. Hy hoopte derhalven, dat
het onder zyn regering beter gaan zoudei
waar toe hy al, wat in zyn vermogen
was, wilde bybrengen.

Afenefez, die reeds kennis van zaaken Mfe
gekregen had, liet hem hertelyk bedan-

»

nl

ken , en daar nevens zeggen , dat hy daar
ix

zeer wel mede te vrede was ; maar dat
hy , zo hy dat waarlyk meende , dan
van woonplaats molt veranderen, en by
hem komen woonen, en dat hem daar
alle eere, en vriendfehap

,
gefchieden zou.

Hy voegde ook daar by, dat Garfias,
voor zo verre hem bleek, niet anders ge-
daan had , dan den laft van zyn meefter
te volgen; na welken ook hy (Menefez)
gehouden zou zyn zig te gedragen , ten
ware zy malkander, over 't onderling
gefchil tuflehen beide de Natiën , nader
konden verftaan.

Zedert verliep 'er nog een geruime
Ve

tyd, met boodfehappen over en weder, tufi

willende geen van beiden van hun regt hw

afftaan , en yder dat even zeer voor?i°J

zyn be-

ftiering.

zyn meefter bewaren
, ja alles 'er by op- „n|

zetten, om het ten ui'terfte te beicher- me
men ; maar eindelyk wierd 'er tuffchen
de twee hoofden goedgevonden , over de
zaak in gefchil , ieder aan zyn heer en
meefter, te fchryven, en de handeling in

Indien daar over zo lang op te fchorten,
tot men derzelver nader laft dien aan-
gaande zou hebben bekomen. Dat zy
ondertuflehen als vrienden zamen leven,
en malkanderen geen fchade toebrengen

;

maar in tegendeel de vrede en ruil we-
derzyds opregtelyk behertigen zouden.

Dus was 'er dan voor dien tyd een
beftand ; maar 't vertrouwen ging zo z0

verre niet, dat de hoofden malkanderen™
bezogten, hoewel de ommegang tuffchen
beide de Natiën zeer gemeenzaam was.
De voornaam fte reden van mistrouwen

van 't Spaanfch op 't Portugcefch hoofd,
ontftond daar uit , dat de Koning van
Gilolo, die nu al een geruimen tyd in de
belangen van den Koning van Tidore
geweeft , en op de Portugeezen , en
Ternataanen, verbittert was, den Spaan-
fchen hoofdman van tyd tot tyd een zeer

quaden indruk van 't gedrag der Portu-

geezen
,



geezen, en verfcheide bewyzcn aan de

hand gaf, waar uit men klaar befpeuren

kon, hoe weinig de Portugeezen te ver-

trouwen waren.

Hier by quam nog een tweede zaak,

die 'er mede niet veel goeds toe deed.

Den onder-Koning, Kaytsjili Tarrwwefe^

ilond nog levendig voor oogen , hoe veel

dienft hy van tyd tot tyd den Portugeezen

gedaan had , en hoe men aan hem alleen

het opbouwen van de veiling tot zo verre,

als men die nu gevorderd Zag, verplicht

was. Daar tegen had hy gezien, met
hoe veel drift de Portugeefche Landvoogd
Gatjtas zyn huwelyk met de dogter des

Konings van Tidore tegengeftaan , met
loe veel trouwloosheit hy dat afgebro-

ken, en op wat wyze hy daar na de lan-

den van zyn toekomenden vader, tegen

zyn eigen verdrag aan
,

gehandelt had j

enkelyk om dit huwelyk, by hem en de

Koning van Tidore zo zeer gewenfcht,

ömverre te ftootenj zich ook niet ont-

ziende dien vorft , onder fchyn van hem
laafïenis in zyn ziekte toe te brengen,

aan zyn bitterheit op te offeren , en hem
te vergeven.

Dit ftak hem zodanig op den krop,
dat hy zedert dien tyd geen goed oog

,

niet alleen op Garfas ^ maar zelf op de

feheele Natie , had j en hoewel hy Staat-

undig genoeg was, om, zo lang hy in

geen itaat was van het te wreeken, daar

niets af te laten blyken 5 zo liet hy onder-

tuflehen niet na hen heimelyk allen on-

3ienft, en alzo ook hier by dezen Spaan-

fchen hoofdman, te doen.

Hy maakte ook zyn werk , Van de

Soldaten, zo weinig als 'er waren (dewyl
Menefez 'er weinig vond , en op zyn lang^

durigen en elendigen togt 'er veel, door

ongemak , verloren had ) tegen den nieu-

wen Landvoogd op te ruyen , en hen
onder de hand te ftyven j zodanig dat zy

nog de bevelen van hunnen Koning, nog
óie van Menefez ^ naquaamen.

Volgens uitdrukkelyken laft hadMene-
r
ez laten bekend maken, dat Zich geen

Portugees met byzonderen handel, of
inkoop van Speceryen, zou bemoejen,
dat hy genoodzaakt zou zyn de fchuldi-

gen, volgens den nieuw-bekomen laft van

Goa, te ftraften. Dat ieder derhalven

wel toezien , en zich voor fchade én ftraf

wagten moft.

Tammefe nü, die niet anders zogt,
als in troebel water te viflehen , hitfte de

bezetting tegen Menefez niet alleen op,
hem zeggende, dat hun 't grootfte on-

felyk ter wereld gefchiede, en dat men
un 't brood maai-

, onder 's Konings
naam en voorgegeven laft, zogt uit den
mond te nemen, maar hy ftelde zig zel-

ven ook uitdrukkelyk daar tegen , onder

KEN» i6j
voorgeven, dat men de inlanders belette 1517»

hun waaien tot hun meefte voordeel te

verkoopen, en dat, als hy niet toelaten

wilde, dat zy den meeften prys daar af
genoten, dat hy dan te gemoet zag, dat
zy geen eenen Nagel ter markt brengen ,

en egter dan heimelyk de Nagelen ver-

koopen zouden j buiten dat hy daar door
al de Portugeezen ook tegen hem , in den
beginne van zyn beftiering , oproerig

maken zou, zo wegens die bepaling aan

de Portugeezen , als aan de Ternataanen

,

als wel voornamelyk , om dat dié laatfte

dan wel ophouden mogten eénige eet-

waaren meer ter markt te brengen ; Avaar

door zyn volk nog meer op hem verbit-

tert zoude worden.

Al deze zaaken nu ftelde hy , als mo- Hitft ook
gelyk , en als by hem voorzien , aan de Ter-

Menefez voorj daar hy by zich zelven nataaneri

wel wift , dat de oproer der Portugeezen hem op.
van hém voortquam, en dat hy alleen,

door zyn vermogen over de inlanders , al

die zaaken den Ternatanen Zelf geraden,

en gelaft had. Uit al het welke ligt te

begrypen is, hoe hy zig by Karkèfe, ter

gunfte der Portugeezen, droeg j en hoe
opregtélyk hy ook daar de zaaken be-

handelde.

Dus wis het begin van Menefez rege-

ring ganfeh niet voorfpoedig , en die

vrede hem eenigzins verdagt ; zo dat hy
genoodzaakt was, nu immers zo wel,

als te voren, op zyn hoede te zyn, en

dezen flingfen handel van de zynen , dus

gefterkt door Tarruwefe , met goede

oogen aan te zien } zonder dat hy in ftaat

was om te beletten, dat yder zo veel

Speceryen , als 't hem beliefde , koft.

Hy hield dan op langer tot zyn fchade

wys te zyn, liet yder zyn beft doen, en

deed mede zo.

Maar al deze uiterlyke bewegingen Nieuwe

Waren zo ras niet uitgebórften , of daar onIuft

geraakte een inwendig vuur tuflehen den ^
" c
j}
ea

ouden en nieuwen Portugeefchen Land- eD Men'e*

voogd aan 't vlammen , 't geen, hoewel fez.

't uit een geringe zaak zyn oorfpronk

nam, niet naliet van de uiterfte gevaarly-

ke gevolgen te zyn.

De onder-Koning van Indien, Lopes

Sampajo , had wel uitdrukkelyk door
Pieter Mafcarenhas , Malaks Landvoogd 5

aan Menefez in laft gegeven , dat hy aan

Garfas uit zyn naam bevelen zou , zyn te

rug-reize door de ftraat van Borneo te

nemen, om dat hy oordeelde, dat de

ftreek , hier langs genomen , een veel

maar
meer

korter reize na Malacca geveh zou ;

Garf'as , die daar geen zin in, en

luft had om te Banda eens aan te gieren

,

wift zo veel ontfchuldigingen by te bren-

gen , en die zaak met zo véél fchyn ( om
zynen byzonderen handel in Banda met

zyn
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IS 1-?- zyn reisgenooten te konnen dryven) op te omtrent dezen tyd te fterven , tn Ferdi-

pronken , dat hy Menefez bewoog een I nand de la 'Tour , volgens gemeene goed- f,

ander in zvn plaats langs dien weg te keuring der Spanjaards , in zyn plaats als n

WOW

Menefez
zend
"Vafco

Laurens

in zyn
plaats na

Bornèo.

welke de

Portu-

geezen
Bornèo
ontzegt

werd.

zenden , om te zien of' men daar mogt

handelen ; maar die handel wierd door

een gering en bclagchelyk voorval, met

order om uit dat eiland te moeten ver-

trekken , afgefneden

.

Hy had eenen Vafco Laurens met een

Corracor derwaards afgevaardigt , die by

zyn aankomft op Bornèo de vriendfehap

van dien vorft der landftrceke, daar hy 't

voor anker zette
4
verzogt , en om die te

eer te winnen, hem een fchoon Tapyt,

waar in 't huwelyk van den Koning van

Belagche- Engeland net verbeeldt was, vereert;

lyke re- over welke gift hy zo veel nadenken en

den ,
om

qVmcj vermoeden op de Portugeezen

kreeg, dat hy, zo veel beelden daar in

ziende , vreefde dat de Portugeezen door

dit Tapyt een aanflag op zyn land had-

den , en 't zelve door hulp van alle die

beelden, die hy oordeelde, dat de Por-

tugeezen, als zy maar wilden, levendig

tooveren konden, zouden overrompelen.

Om zich van dit gevaar nu te bevryden,

oordeelde hy zekerfl , de Portugeezen te

doen vertrekken, en hun zyn land te

hel

«I!

1

nu va

Teel t;

m n

;::::

Itiod

Ite

m
(sr

tttl

m

ontzeggen

Manuel
Faucon
draagt

Menefez

Schoon nu Menefez, Garfias voorby

gegaan, en een ander in zyn plaats ge-

zonden had, was dit egter niet na zyn

zin, en hy, om dat de Landvoogd die

zaak niet maar had laten varen, zo moe-

jelyk , dat hy van die tyd af hem een

quaad hert toedroeg.

Hier by quam nog, dat Menefez eenen

Manuel Faucon , die, onder Garfias, Ka-
ftelein van de veiling geweeft was, af-

zette, en die plaats aan een ander, vol
«n quaad

j. ft van den Malakfen Landvoogd,
hert toe. o . . ,

o '

gaf; waar over taucon eigentlylt geen

reden van klagte tegen Menefez had, maar

dit nogtans heimclyk qualyk nam , en

maar wachtte na gelegenheit , om zich daar

over te wreek en.

Of dit nog niet genoeg was, zover-

klaarde zich de Koning van Gilolo ook
openbaar tegen de Portugeezen , op voor-

geven , dat zy 't verdrag , met den over-

leden Koning van Tidore aangegaan, niet

hielden; waar op dan ten eerften eenige

tugeezen. uitvallen op de Portugeezen en Ternataa-
nen ( hoewel meeil uit hinderlagen ) over
en weder gefchiedden. Dit egter zou
nog zo veel niet geklemt hebben; maar
de ongemakken die hy zedert met de
Spanjaards, en ook daar na met Garfias

Henrik weer op nieuw, kreeg, bragten

hem in nog grooter ongelegenheit. Hy
had tot dus lang met den Spaanfchen

hoofdman Karkèfe in vriendfehap
( hoe-

wel 'er 't regte vertrouwen op rnalkan-

deren niet was) geleeft; maar hy quam

De Ko-
ningvan
Gilolo

verklaart

den oor-

logaan
de Por-

Karkèfe'

dood.

hoofd te volgen.

Dit was een man, die van een geheel
ra

anderen geeft gedreven wierd, en die niet zy;

anders zogt , dan de zaaleen tot een ver- 8e

wydering , en breuk e van 't beftand,

gelyk kort na zyn verheffing bleek, te

brengen.

Menefez de dood van den eenen, en de

verkiezing van den anderen, verllaande,

liet dit nieuw hoofd alle bedenkelyk heil

over zyn aanftelling wenfehen, en hem
in der minne voordragen, ofhy niet ge-

negen was het beftand op de vorige wyze,

tot uitfpraak van hun beider meefters,

te houden, en of hy daar ftaat op ma-

ken kon.

La Tour floeg dit af, zeggende dat hy BnJ

zich niet gedroeg aan 't geen zyn voor- vr,t

zaat in 't bewind gedaan had ; maar dat '

hy weten moeit , wat hy verantwoorden
kon. Hy was wel genegen vriendfehap

te houden; maar alleen op die voorwaar-
de, dat de Portugeezen de Moluccos
ruimden, en die aan hem voor zyn mee-
iler overgaven. Dies was dit weer cen

openbare oorlog tuflehen die twee Na-
tien , en yder van de hoofden deed zyn o°

belf, om zig daar toe te vervaardigen, V
en om malkanderen eerft te konnen over-

vallen.

Ten dien einde deed La Tour een Ga->

ley, of groot fchep-vaartuig, timmeren,
om met meer voordeel de Portugeezen

van naby te konnen aantallen.

Menefez oordeelde, zo haaft hy dit

vernomen had, zeer noodig , dat hy,

om de Spanjaards te beter waar te nemen,

ook zulk een vaartuig maken liet, en gaf

dcrhalven aan al de timmerlieden laft,

ten eerften daar aan te vallen, en al het

ander werk te laten flaan. Onder deze

nu waren 'er eenige, die aan een vaartuig

voor den ouden Landvoogd Garfias He»1-

rik gewerkt, en op laft van Menefez dit

geftaakt hadden.

Garfas had zo ras niet vernomen , dat Mot

zyn werk fteken bleef, of hy liep naar tuflci

ftrand , om te zien waarom. Zo als hy Mc"'

daar quam , vond hy zyn volk mede aan
fi)S

dit nieuw roei-vaartuig werken , en Me-

nefez 'er by flaan , om het te meer voort

te zetten.

Hier over voer hy geweldig tegen

Menefez uit , en vraagde hem , wat reden

hy had , om zyn volk van zyn werk , en

van 't fpoedig vervaardigen van zyn vaar-

tuig te nemen ; waar op Menefez hem
met befchcidenheit antwoorde , dat de

dienft des Konings vereifchte, dat 'er

fpoedig een Galey , of roei - vaartuig,

klaar gemaakt wierd , en dat by ,
om

door
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51' door den vyand niet voorgekomen te

worden, maar zo veel timmerlieden, als

hy bekomen kon, byeen gefchraapt, en

alzo de zyne 'er ook bygevoegt had.

Hier tegen ftoof Garfias weer niet

weinig op, en bragt in, dat zyn volk,

aan zyn vaartuig arbeidende , ook 's Ko-
nings dienft waarnam , en dat het Menefez

niet toequam zyn volk zonder zyn ken-

nis van 't werk te nemen, om hem zo

veel te langer van zyn reize op te houden,

en maar ipyt aan te doen •, dierhalven zo

wilde hy zyn volk wederom hebben , en

de ander hem het niet geven.

Deze woorden over en weder liepen

zo hoog, dat M'enefez , deze flegte be-

jegening van Garfias niet langer konnende
verdragen, door «haaftigheit hem eenen

dolzinnigen Sot noemde, 't geen Garfias

zo euvel opnam , dat hy zyn degen trok,

Menefez zeer veragtelyk uitdaagde, en
hem veel fcheldwoorden na 't lyf wierp.

Deze en gene byftaanders beletten, dat

het tot vordere dadelykheden quam j ter-

wyl Garfias als verwinnaar na huis trok

,

daar hy nog meer door zyn vleyers tegen

Menefez opgezet wierd.

Aan de andere zyce, waren Menefez
vrienden, en ook vele, die onpartydig

waren , van oordeel , dat Menefez Garfias

niet eerft beledigt, maar dat 's Konings
dienft vereifcht had, dat hy zig van dat

werk-volk voor dien tyd bediende, dathy
als Landvoogd die magt, en Garfias daar

,
in niet te kennen had. Dat derhalven

! die daad van Menefez aan Garfias geen re-

den van hem qualyk te bejegenen gege-
ven j maar dat Garfias in tegendeel, met

ihet
trekken van zyn degen tegen den Land-

voogd als tegen een gering perzoon,
fware flraf ten fpiegel van anderen ver-

diend had-, en dat, ingevalle hy dit niet

Itrafte,andere oproermakers dit quaad voor-

.
beeld wel ligt mogten navolgen , of hem
voor een lafhertig Landvoogd uitmaken.

Menefez, dit wel overwogen hebben-

et de, bevatte, dat 'er dit klaar in lag, en
' gaf aanftonds laft , dat ' Garfias in de

:

rfias

¥ veftingkomen om zich gevangen te geven,

,fn#
of dat hy hem daar toe dwingen zou.

! Dit verbitterde Garfias zodanig, dat hy
weder nieuwe dreigementen tegen Mene-

fez deed , in de plaats van hem te ge-

hoorzamen. Maar Menefez , wel ziende,

i dat hier na geen woorden geluiftert, en
' hy nog meer dan te voren bedreigt wierd,
' gaf order 't gefchut van de veiling na
!

Garfias huis te doen ftellen, en 'er op los

te branden. De eene hitte verdoofde
hier de andere , en de bruskheit van
Garfias draaide hier zo fchielyk voor op,
dat hy zich (hoewel met een verfmadend
wezen) gevangen gaf, en in gyfeling
geleiden liet.

I. Deel.

Deze onderneming, geheel buiten Gar- 1527;

fias en der zynen verwagting, deed al Zyu
zyn vleyers geweldig verbaaft ftaan, en vrienden

zich met zyn zaaken voor eerft niet meer
£
oeken

moejen, op hope dat zy door hun ftil Ve™oifeö.
gedrag , en Garfias door zyn gedult in 't

dragen van zyn gevankenis, 't gemoed
van Menefez zodanig verzagten zouden,
dat zy met 'er tyd weer hope tot Garfias

loslating en hun aller vertrek van daar
j

zouden bekomen j of, ingevalle dat al

van zelfs niet ging, dat deze of gene
goede vrienden van Garfias Menefez daar

toe wel zouden bewegen.
Zy hadden hier in niet t'eenemaal mis Tarru-

geraden: want de onder-Koning 'Tarra- wefe, en

"we/è , en verfcheide andere vrienden ^ ?
nd"c »

cl 1 j 1 1 -7 t lpreeken
Itelden al hun vermogen m t werk om vergeefs

Menefez 'met Garfias te verzoenen, en voorhem,

zyn flaking uit te werken; maar het was
zo verre van daar dit hun verzoek toe te

ftaan , dat Menefez , na hen lang voor- Menefez
gehouden te hebben, dat hy Garfias ge- il«t hem

boeit met de ftukken en bewyzen aan J"
d

.

e

den onder-Koning zou zenden, geraden
oejen

vond hem veel nauwer, dan te voren,

op te fluiten, en geboeit in den toren

van de vefting te bewaren , om alle qua-

de aanflagen van zyne vrienden tot zyne
verloffing af te fnyden.

Bevorens was hy niet eigentlyk in de
vefting, maar alleen in een huis gevan-
gen geweeft. Zyn zaak wierd t geregte-

7

lyk by pleidoy verhandelt, en hy op zyn
woord met een geringe wagt in zyn
verblyfplaats bewaart om , na 't vol-

dingen van zyn zaak, te zien, wat 'er

by de gefielde regters zou worden geoor-
deelt j welk oordeel Garfias , volgens

gegeven woord, ook gehouden was af te

wagten, en zich ondertuflehen ftil te

houden.

Maar als Menefez dit woelen van zyn
vrienden voor hem vernam, en daar uit

te gemoet zag, dat hy daar niet langer
,

dan zy wilden, zo 'er maar de minfte

opfland quam , zou behoeven te blyven j

floeg hy met veel reden daar toe ovetj

om hem nauwer en in de vefting te

bewaren.

Wanneer nu Garfias vrienden zagen, Garfias

dat al hun verzoeken wierden afgeflagen, vrienden

en hen, door deze naeuwer opfluiting,
^,

eige
r T .

alle hope van zyne verloffing wierdt be-

nomen , befloten zy , ten getale van ruim
vyftig mannen , Menefez te dreigen , dat

zy, zo hy Garfias niet los liet , hem aan

de Spanjaarts overgeven, en door dat

middel wel bewerken zouden , dat hy in

vryheit geraakte.

Dit ontftelde Menefez met zyne vrien- Garfias

den zodanig, dat hy , na zyn overleg, loslating.

geraden vond de zagtfte kant te kiezen,

J
Garfias op een minnelyke wyze los te

Y laten,
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Is oor-

zaak van

groote
vriend-

fchap

tuflchen

hem en

Menefez.

Misnoe-
gen van
Garfias

vrienden

daar over,

Die deze
vriend-

fehap

tragten te

breeken.

Dog zon-

der uit-

werking.

laten, en hem de hand van vriendfehap

toe te reiken.

Garfias had niet minder, dan dit, ver-

wagt , en was over die Edelmoedigheit

van Menefez zo verlegen, dat hy niet

wilt, wat dankbaarheit hy hem zoude

bewyzen , dermaten , dat hy hem verzeker-

de, niet alleen des Konings zaak voortaan

met dezelve genegenheit, als Menefez ,

te behertigen, en met hem daar in een

lyn te zullen trekken ; maar dat hy met
evenveel opregtigheit en gedienftigheit

meer en meer Menefez gunft, door 't

bevorderen van zyne byzondere belangen,

zoude tragten te verdienen. En dus was
'er tuflchen die beiden, na dat Garfias

omtrent een maand in alles ( hoewel maar

een week in die nauwe banden) gevan-

gen geweeft was , weder een opregte

vriendfehap.

De vrienden van Garfias , die dit liever

anders gezien , en ook geheel wat anders

daar af verwagt hadden , was dit ganfeh

niet na den zin, en derhalven zagen zy
't met nydige oogen en zeer veel onge-
noegen aan, dat 'ef van dag tot dag
naauwer vriendfehap tuflchen die twee
groeiden. En dit hun ongenoegen ging
zo verre , dat zy voornamen door zekere

vonden deze vrienden weder te verwyde-
ren, om daar door weer hope te krygen,
van met Garfias uit Ternate te geraken.

Om dit uit te werken , wiflren zy Me-
nefez bekend te maken , dat , zo hy een

opregt vriend van Garfias geworden, en
ten volle met hem verzoent was, het aan

de zyde van Garfias zo niet gelegen,

maar dat hy in gedurige beweging en
beraadflaging met zyn vrienden was , om
een bequaam middel uit te vinden , waar
door hy zig aan Menefez zou konnen
wreeken, hem uit het beftier van die

Landvoogdy werpen, en zich 'er weder
inftellen. Zy baden hem derhalven op
zyn hoede te zyn, en zich niet te veel

op Garfias veinzery te vertrouwen; de-

Wyl hy zich zekerlyk bedrogen , en
eer, dan hy het dagt, verftrikt vinden
zou.

Dit deden zy niet alleen Menefez van
Garfas weten; maar even zodanig een
berigt gaven zy , als ten vollen daar van
verzekerd zynde, van Menefez aan Gar-
fias , en lieten niets na, om hem by Gar-
fias verdagt te maken. Ja men voegde
'er by, dat Garfias het meer met Ferdi-

nand de la Tour, dan met Menefez, hield,

en dat hy hem ook kennis gaf van alles

't geen 'er in de Portugeefche vefting

omging. Dit alles nogtans gaf geen ver-

andering nog waggeling in hun ver-

trouwen ; maar was in tegendeel oorzaak
van een te naauwer verbintenis tuflchen

hen.

dat i»?Dit fpeet hun zodanig, dat zy, om
echter tot hun oogwit te geraken, toen

zich verbeeldden dit beter te zullen uit-

voeren, zo zy den inlander daar mede
introkken , en Menefez by den zelven

verdagt konden maken. Zy vergiftigden
jB

derhalven verfcheide putten, uit welke tuil

de Ternataanen gewoon waren water te
v *

halen , en , of dit nog niet genoeg ware
, n

liepen zy 's nagts by troepen door de h

Negery , ranflen vrouwen en jonge n

dogters niet alleen aan , maar verkragt-

ten, en befliepen die in 't openbaar, daar

byvoegende, dat Menefez hun lalt daar

toe gegeven had. Waar op veel Terna-
taanen 't bofch in liepen , en zich van de

Portugeezen affcheidden. Daar benevens

verftoutten zy zich op eenen avond , om
in de verblyfplaats des Konings van

Batsjan, die toen wegens eenige zaaken

van aangelegenheit in Ternate zich ont-

hield, en zedert het laatfte voorval, dat

hy hen zyn land verbood , weer een

groot vriend van hun geworden wasj
niet alleen verfcheide van zyn dienaren

aan te ranfèn en te quetfen, maar ook
vier Batsjanders dood te flaan , en 't zo
heimelyk te ontwyken , dat men niet

regt aanwyzen kon, wie dit gedaan had.

Dog als nu de Koning zelf daags daar

aan, den negentienden October, over dit W
voorval by den Landvoogd wilde klagen,

J?

{

onderfchepten zy hem, hoorden hem uit,
n
'!j

en gaven hem te kennen, dat Menefez Ba

zelf laft daar toe gegeven , en dit zo hei-

melyk uitgevoert had, alleen op dat hy
't niet zou behoeven te wreeken: want
zy toen van den Koning al gehoord had-

den, dat hy wel wift, dat het Portu-

geezen ware , maar niet wat voor Portu-

geezen by name , dit ftuk beftaan hadden.

Zy voegden daar by ( onder verzoek

,

dat toch de Koning geliefde het geheim
te houden) dat Menefez dit in 't werk
geftelt had, om zich over de dood van

zyn broeder , die eenigen tyd bevorens

op Batsjan doodgeflagen en van alles

berooft was , te wreeken ; en dat hy

derhalven zich niet moeft inbeelden

heul of regt te zullen krygén by die

genen , die dit zelf gelaft had : want dat

zy vezekert waren, dat Menefez hem,
ten uiterften genomen ,

geen anderen trooft

zou geven , dan dat hy de daders , zo

ras men hem die aanwees of noemde,
ftraffèn zou ; 't welk nu , dewyl de

Koning ze niet kon aanwyzen , ook niet

zou konnen gebeuren, en hy derhalven

een vergeeffche togt doen.

De Batsjanfe vorft, die wift dat Trifian,tGl

Menefez op Batsjan doodgeflagen , en jjc 1-

p

dat zyn vaartuig en goed van de inlan-nin^

ders aangetaft, en als een gemeene buit'00 ;

behandelt was , vond hier veel grond in

om
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om te geloven, dat dit Metiefez wel op

den krop fteken, en hem reden gegeven

kon hebben, om tot dezen vyandlyken

moord der zynen laft te geven.

Aan de andere zyde vond hy ook veel

fchyn van waarheit in dat voorftel dier

Portugeezen , dat Metiefez hem geen

regt daar over doen zou , voor en al eer

hy de fchuldigen, die hy niet kende,

aanwees. Hy geloofde dan hun, zonder

verder te gaan , keerde zeer misnoegt

en vol bedreiging, na huis , en maakte

al eenige toebereidzelen om zich

hulp van andere vorften zyne

genoten, daar over te wreekenj maar

Metiefez kreeg nog tydig kennis van deze

zaak, en daar door gelegenheit, om den

Koning van Batsjan zyn onfchuld, zo

klaar als den dag, te doen blyken.

Dit ftelde dien vorft weer t'eenemaal

geruft , zo dat zyn vriendfehap en gene-

genheit tot Memfez nu nog veel grooter

,dan te voren was.

Hy befchreef aan den Landvoogd ook,

wat fchelmen hem die lagen gelegt , en

alzo zyn verderf gezogt hadden , maar

die gaften, die zeer naauw op allesgewoon
waren te letten , benamen Metiefez de ge-

legenheit, van hen in handen te krygen,

doordien zy 't bofch inliepen , en by de

misnoegde Ternataanen, zich mede in 't

:>ofch onthoudende, verborgen.

Het mislukken van deze vonden, na

lunne bevatting zo liftig bedagt , en zo

behendig in 't werkgeitelt, maakte die

an Garfas aanhang byna radeloos. Eg-
er ftond het by hen vaft nog een aan-

lag te wagen, om daar door op hen

Vat meer geweld, en wat zekerder uit-

Verking, te doen.

Zy gaven voor, dat Metiefez niet al-

:en befloten had Garfias te doen om-
rengen ; maar zy wezen ook aan , door

ien , namelyk door een Swart , van

{enefez uitdrukkelyk daar toe gelaft,

n volkomen aangenomen zynde , om
it uit te voeren. Deze Swart nu was

y hen omgekogt, om dit als iet geheims

even of hy dat uit vriendfehap, én van

ich zelven deed ) aan deze en gene vrien-

en van Garfias bekent te maken , en

aar door, na dat het hem zou ter ooren

jekomen zyn, uit te werken, dat Gar-

as, en Metiefez, weer vyanden mogten
'orden.

Dit beftelden zy zo meefterlyk door

;zen Swart, dat het Garfas niet alleen

t ooren quam ; maar dat hy 'er ook ten

)llen geloof aan floeg. Hy gaf daar af

,:nnis aan verfcheide van zyne goede
rienden, en beriedt zich met hun, wat
'Ier in te doen.

Zommige waren van oordeel, datzy,

n eenmaal ruft te hebben , Metiefez

moeften van kant helpen ; maar die verder
zagen oordeelden 't heilzaamft , hem
gevangen te nemen, en met de ftukken
en bewyzen geboeit na Malacca op te

zenden.

Om verfcheide en zeer gewigtige re-

denen, floeg hy tot dit laatfte over, en
befloot derhalven middelen in 't werk te

ftellen, om hem buiteri gevaar in handen
te krygen. Zy vonden hier toe een zeer

bequame gelegenheit, juift op een tyd,
dat Me'nefez eenig volk onder de onder-

Koning Tarruwejè na Makjan gezonden
hadj waar by zy de overige van zyn
goede vrienden, door 't aanrechten van
een maaltyd , wat verre van de vefting

en van hem wiften af te lokken, en 't

zo te befchikken , dat Metiefez , die geen
quaad ter wereld vermoedde , byna zon-
der volk in de vefting, en Garfias in te-

gendeel van alle zyne vrienden verfeld

bleef. Even na 't middagmaal zond.

Garfias eenige van de zynen na de ve-.

fting , om Menefez quanzuis te bezoeken

,

en met hem in 't Verkeerbert te fpelen.

Zeer vriendelyk ontfing Menefez deze
luiden, en verzogt hen, na een weinig
gezeten te hebben, zelf tot dit fpel.

Terwyl zy fpeelden, quamen 'er ver-

fcheide anderen mede in de vefting
, yder

met eenen byzonderen laft , tot fpoediger

.

uitvoering van dezen aanflag dienende.

Voor al maakten zy werk , om de huis-

dienaars van Menefez wat van kant te.

geleiden, en te beletten dat zy konden
hooren, wat 'er te doen was.

Alles dan beftelt zynde, quam Garfias
by Menefez, die hem vriendelyk verwel-
komde; maar zo ras was hy niet gezeten,
of hy rees zeer fchielyk weder op , en
verftoutte zich, ziende Menefez nu vol
gedachten in zyn fpelen, tot hem, dien

hy van agteren aangreep, te zeggen:
Menefez gy zyt myn gevangen.

Zo ras nu was hy niet opgéftaan, of
de andere medekundigen , zo als zy Me-
nefez in zyn handen zagen, fchooten toe,

en zogten te beletten, dat het door de
knegts, die 'er by ftonden , mogt ver-

breid, en door- hen om hulp geroepen
worden. Maar Menefez , te laat ziende
dat het ernft was, riep, zo fterk als hy
kon, verraad! verraad! waar op een van
zyn dienaaren de klok van de vefting

trok, om daar door te kennen te geven

,

dat 'er binnen in de vefting onraad was.
Nogtans wierden 2y door hun groot
getal Menefez meefter, en kregen hem
een zware keten om de beenen j 't geen
hen, by aldien hy geweer, en maar wei-
nig byftand gehad hadden, zo niet zou
gelukt hebben j vermits hy een fwaar-

lyvig fterk man , en door den fpyt als

verwoed was.

Y z Me»
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Men kan zich ligtelyk verbeelden,

met hoe veel vervoe; ing die Landvoogd
alle bedenkelyke fcheldwoorden op Gar-

fias heeft uitgebraakt ; maar dit kon niet

beletten, dat hy zo geboeit wéggevoert,

en in een zeer flegte en nare gevangenis

gezec wierd.

Verfcheide vrienden fielden wel mid-

delen in 't werk, om dit quaad in zyn

geboorte te fmooren, en Garfias te be-

wegen Menefez weer in vryheit te Hellen;

maar hy lmlterde da ir niet na, en dreef

de gene, die hem te na aan de veiling

quamen , daar af. Als Menefez vrienden

nu al een geruimen tyd den zagten kant
gekozen , en by Garfias niet gevordert

hadden , begonnen zy hem te dreigen dat

zy de Spaanjaards om hulp verzoeken,

en hem dwingen zouden , den Land-
voogd op vrye voeten te flellen. Ja by
dit zeggen bleef het niet, maar zy voer-

den 't ook uit, en betaalden aldus Garfias

en zyne vrienden met de zelve munt,
met welke zy, toen men hem gevangen
genomen had , Memfez betaalt , en hem
tot verandering van befluit gebragt had-

den. De Koning van Tidore , en 't

hoofd der Spanjaards Ferclinand de la

"Tour , deden aan Garfias ernftig ver-

toonen , dat , ingevalle hy Menefez
niet op vrye voeten ftelde, zy genood-

zaakt zouden zyn, hem daar toe te

dwingen.

Garfias dan zag wel , dat hier niets by
te halen, en dat 'er voor hem by langer

uitfler maar gevaar te wagten was.

Hy hoorde daar nevens,met hoe groote

drift Menefez vrienden deze zaak voor
hem opnamen, en hoe zy gereed Hon-
den , om tot de Spanjaards over te

gaan. Dit geleek hem ganfeh niet:

want hy wift wel, wat 'er uit dezen
oorlog (hy was nu zo hy was) te vol-

gen , en hoe weinig ontzet 'er te wag-
ten Hond.

Dii ni

' VT I
U\,
C*
traijf.

tciaco.

Hy oordeelde dan belt, wat koop te ,
,

geven, en de zaak, was het mogelyk, G ,[*

m der minne by te leggen. Om dit in woij
't werk te Hellen, fpande hy met een dw »

van Menefez grootfte vertrouwelingen ,

M " °

aan , en verlprak met hem den zelven los ^
te laten, mits dat Menefez ook deze en al

de oude zaaken, die hy tegen Garfias

had, zou laten varen, en hem met vre-

den .nevens de zynen laten vertrekken,

zonder iets meer tot zyn nadeel in 't werk
te Hellen. Dit afgefprokene zo by hen
beiloten, en by Menefez toegeflaan zyn-

de , wierd de Landvoogd in zyn oud be-

wind heiilelt.

Zo ras Menefez in vryheit was , liet

hy den Raad beroepen, voor welken hv
Garfias van trouwloosheit en geweld
befchuldigde , met wederroeping van al-

les , 't geen hy hem had toegezegt , on- vai'üi

der voorgeven , dat hem dat in de ge-

vangenis afgedwongen was.

Weshalven hy van voornemen was,

Garfias als een trouwloozen gevangen te

nemen, en als een verrader en verderver

van de zaaken zyns Konings, geboeit na
Malacca op te zenden j byzonder ver-

mits de Spanjaarden door zyn toedoen,
en nalatigheit, gedurende Menefez ge-
vankenis, weer meeiler van Makjan,
toen van een flegte bezetting voorzien,
geworden waren } buiten dat de Koning
van Portugal daar nog veel Nagelen , die

mede in handen van de vyanden raakten,

by verloren, en een zware fchade geleden

rhadde j welk verlies hem , na allen ichyn

,

niet zou overgekomen hebben, byakiien

Menefez in vryheit, en 't beiiier in. zyn

handen geweelt was.

Hier in had ondertuflehen Garfias Gai
voorzien, en was in 't begin van 't jaar vc:kt

1 fz8. fpoedig met een vaartuig vertrok»
'"

ken, om dat hy vreefde, dat Menefez
hem door den eenen of anderen trek zou ij

tiagten in het net te krygen.

uu er-

na

in au

VYFDE HOOFDSTUK.

SImon de Soirfa tot vervanger van Mcnelez gekoren in 'tjaar if z8. .D'Azevedo
komt met hulptroepen van Malacca na Ternate. Giert eer/l in Banda aan. Fint

Garfias daar. Komft van Vincent de Fonfeca in Banda. .D'Azevedo neemt Garfias

vaartuig. Vrugtelooze tocht van Fonfeca , die weer na Ternate keert. Nieuwe aanflag

der Spanjaarden tegen de Portugeezeru Komfi van Saavedra uit Nieuw Spanjen.

Htm aanflag op Motir. Bereidzelen. der Ternataanen , en Portugeezen tot onderfiani

der Motireezen. Ontmoeting van 't Spaanfch en Portugeefch Galjoot, waar by de

Portugeezen fchade lyden. De Portugeefche Landvoogd, hier door in nood, kryp
ontzet door de Fonfeca, en .D'Azevedo. .D'Azevedo werd Kaftelein Majoor, en

oppcr-bevelhebber der zee. Voorflag van vrede. Die afgefiagen werd. Menefez bttft

weinig aan D'Azevedo. .D'Azevedo legt zyn ampten neder. Menefez kieft Leonel de

Leme in zyn plaats, die nog erger, dan .D'Azevedo, is. Simon de Soufa gtkvrtn

vervanger van Menefez. Vervalt door fiorm omtrent Atsjien, diens Koning bent zoekt

te
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te verfirikken. De Soufa Jlaat het verzoek van den Atsjienfchen Zeevoogd af. De
Atsjienders vallen op de Guiey vrngteloos aan. Hun Zeevoogd zoekt de Soufa te ver-

ftyikken; dog vrugteloos. hieuwe aanval der Atsjienders, die gelukt. Hoe de Koning
van Atsjien de overige Portugeezen ontfangt. Garfias Henrik komt te Malacca. Zyn
goederen werden aangehouden. Door een dappere daad krygt hy ontjlag daar van. Weder-
opbouwing van Tidore. Een nieuwe Koning in Almanior 's plaats gekoren. De fterkte

door de Spanjaarden vorder opgebouwt. Slechte jlaat van de Spanjaards , «z Portugeezen.

Menefez zend George de Caitro m Banda. Win- zucht , en verdeeldheit der inlanders

van Tidore , en Ternate. De Tidoreezen tajlen een Ternataanfche plaats aan.

Menefez verbrand Tidore. Eifcht de Spanjaards op. En dringt hen tot een minnelyk

gefprek. Waar op de vrede volgt. Vrede met den Koning van Tidore, en herbouwing

der Jlad. Vertrek van Z)'Azevedo, en Leoncl de Leme, ««Malacca. Huwelykcn
over en iveder tuffchen Keizer Karel den vyfden, en Koning Johan den derden. Ko-
ning Johan verzoekt hier de Molukfe eilanden alleen te hebben, 't Geen hem- afgejla-

gen werd. Karel verpant zyn recht op die eilanden. De Spanjaards verzoeken hem ,

die onder hen te verpanden. De Keizer verbied over die zaak meer te fpreeken. Deyaal,
een en twintigjle Koning van Ternate, door Tarruwefe vergeven. Zyn broeder Bohejat
vervangt hem in V ryk. Diens moeder vergeefs zyn vryheit verzoekt. Verwydering

tuffchen Menefez, en Tarruwefe. Een nieuw voorval van groote verwydering. De
Ternataanfche opper-Priefter, hier aan fchuldig bevonden , en gevangen gezet ; dog door

Tarruwefe verbeden, weer los gelaten; maar zeerfmadelyk van de Portugeezen gehandelt.

Belgzugt, en fpyt der Ternataanen hier over. Vrywillige ballingfchap des opper-Prie-

fters. Een derde en groote verwydering , tuffchen de Ternataanen en Portugeezen.

Menefez onbillyke handeling maakt de zaak nog- erger. Zyn Godloze Jlraf-oefening.
ghiide gevolgen daar van. Heiloos verdrag tujjchen Tarruwefe, en Catabruno, komt

uit. Menefez doet Tarruwefe, en de twee voornaamfle belhamels, in de veiling

ontbieden , en door de pynbank de waarheit bekennen. Tarruwefe word onthalft. Aan-
merking over zyn perzoon , en hoedanigheden. Vlucht der voornaamjle Ternataanen} ge-

brek voor de Portugeezen hier uit ontjlaan.

18.T Erwyl de zaaken zo verwart

in Ternate {tonden, vond de

onder -Koning van Indien

Lopes de Sampajo goed , een

ander Landvoogd van Ter-
nate aan te ftellen , aangezien hy nog in

de keure omtrent Menefez gedaan, nog
in zyn perzoon zelf het grootftc genoe-

gen had.

Hy was daar na toe gezonden door den
Malakfen Landvoogd, Pieter Maskaren-

jas, een man, dien hy zien nog lugten

mogt , en dit alleen was genoeg , om hem
af te keuren.

Si m de ~^Y noemde derhalvcn tot vervanger

8c a tot van Menefez eenen Simon. de Soufa •, dog
vean- die vertrok van Goa eerft in April des

Mef« 'l
azxs I f z^» met eemg ontzet van volk

,

ge ren m gezelfchap van den nieuwen Malakfen
in jaar Landvoogd, Pieter de Faar, die daar in
1

1

'• plaats van Georgio Kapraal ging gebieden,

ü Maar in de maand Januari des gemel-

d,''omt
" den jaars, en alzo eenige maanden voor

m hulp- deze zyne verloting , had Kapraal, we-
tr oen tende in hoe flegten ftaat de Tcrnataan-

*»'i na
kke Zaa^en ftonden , Gonfalvo d'Azevedo

1 aate. met eenige hulp-troepen na Ternate af-

gevaardigt , met laft om den Landvoogd
Menefez daar mede by tefpringen, en de

vervallene zaaken, zo veel het mogelyk

G t
was, te herftellen. Hy gierde, volgens

3 in der Portugeezen gewoonte , eerft op Java
tt'da aan, en vertrok van daar na Banda, daar

hy in 't laatft van Januari aanquam. ijz8.

Even voor zyn komfte was Garfias daar Vind
uit Ternate ook aangekomen, en weinig Garfias

dagen na d'Azevedo quam daar uit Ter- daar>

nate ook Vincent de Fonfeca met al de Komft

ftukken en bewyzen , die Menefez tot
van ^,m'

lafle van den ouden Landvoogd Garfias Fonfeca
Henrik aldaar had laten beleggen. En in Banda,

buiten deze ftukken deed Vincent de Fon-

feca hem een net berigt, zo van Garfias

buitenfporig gedrag in 't byzonder, ak
van de aanmerkensweerdige fchade, die

hy den Koning, zyn heer en meefter,

zo fchendig had toegebragt ; al 't welke
hy breed uitmat, om dien hoofdman te

eer te bewegen, om Garfias met zynen
aanhang gevangen te houden , en zich

meefter van zyn vaartuig te maken.

Het eerfte weigerde hy te doen , maar d'Azeve-

ftelde het laatfte in 't werk op een tyd, do neemt

dat 'er Garfias het allerminfte om da'et,
G^L

i i. er u -j • ° vaartuig.
en zo als hy aticheid, om zyn reize te

vervolgen , van hem genomen had ; en

hoewel Garfias nog verfcheide middelen

in 't werk ftelde , om zyn vaartuig en

i des zelfs zeilen , die hy aan land 'gebor-

I gen had, te behouden, zo wierd hem
j
nogtans 't vuur zo na aan de hielen ge-

I

legt , dat hier 'voor hem niet uit te fpar-

telen was.

Menefez afgezant hadt ondertufichen Vrugre-

getragt de papieren , tegen Garfias be- loozen

leer, na Malacca over te zenden j maar togt van
&

y 5 hy imim i
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die weer
na Ter-
nate

keert.

Nieuwe
aanflag

der Span 1

jaarden

tegen de
Portugec
zen.

Komft
van Saa-

vedra uit

nieuw
Spanjen.

Haren
aanflag

op Mo-
tir.

hy kon niemand bewegen die mede te

nemen, 't zy om dat zy liefde voor Gar-

Jias hadden, en dit hen hier toe bewoog,
'c zy dat zy vreefden, dat hy hun, by

zyn komft op Malacca, hier over een

quadcn crek fpelen mogt ; om welke

reden Fonfeca onverrigter zake weer in

Ternate keerde.

Wy hebben bevorens getoont , in hoe

flegten ftaat de TernataaniclieLandvoog-

den , door den ouden Landvoogd Gar-

fias Hearik gelaten , en hoe verre de

. zaaleen tuflehen Menefez , en Ferdinand

de la Tour •, vervvyderd waren.

De nette berigten nu, die de Span-

jaarden daar af hadden , deden hen , ne-

vens hunne bondgenoten de Koningen
van Tidore en Gilolo , een belluit ne-

men, om de Portugeezen, dien het by-

zonder aan volk , aan levensmiddelen, ja

aan alles begon te ontbreken , aan te

taften , en hen voor eerft als befloten te

houden, om hun alzo de levensmiddelen

te meer af te fnyden.

Terwyl zy te zamen dit werk wel
overleggen, komt 'er, buiten alle ver-

Wagting, een Spaanfch fchip onder den

hoofdman Alvarez Sadvedra voor Tido-

re ten anker.

Hy was met drie fchepen uit nieuw

Spanjen uitdrukkelyk gezonden, om de

Spanjaarden op Tidore alle mogelyke
hulp te bewyzen.
De fterk doorblazende winden hadden

hem wel een zeer korte reis van drie

maanden, gegeven} maar hy had onder

weeg zulke zware ftormen moeten uit-

ftaan, dat hy twee van zyne fchepen daar

by verloren, en ook in 't uiterfte gevaar

van te vergaan geweeft was. Deze hulp-

troepen, hoe gering ook die waren,
gaven de Spanjaarden en hunne bond-
genoten nogtans geen kleinen moed , en

deden hen hopen , dat zy nu gemakkelyk
de Portugeezen verjagen, en de Terna-
taanen dwingen zouden na hunne pypen
te danflên.

De jonge Koning van Tidore, en de
vorft van Gilolo , die van de Portugeezen
wat gekortwiekt waren, meenden beft

te zullen doen, by aldien zy op 't eiland

Motil of Motir , 't geen onder de Ter-
nataanfche kroon ftond, zo ftil en fpoe-

dig , als hun mogelyk was, een inval

deden , en 'er zich zonder flag of ftoot

maar meefter af maakten. Doch dit ging

zo veel 'er maar eenigzins in

, ten eerften zou in zee

Tcrn
taai, e :

Pur'u

;

zei: t'

ftelde. Ja de onder-Koning bood zyn ip
dienlt aan, om zelf derwaarts te gaan, gerei

en gaf order, dat men al de Correcorren, len

en Gilala 's,

ftaat waren
brengen.

Menefez vond derhalven goed , ziende ondei!

den nood der Motireezen , en het belang, w'^-f.

't geen zo de Tcrnataanen, als hy zelf, IeD.ï

by derzelver behoudenis hadden, van
tachtig man, die hy toen nog had, dertig

onder Ferdinand Baldajo met den onder-

Koning derwaarts te zenden in een hegt

Galjoot, zedert onlangs uitgeruft.

De Spanjaarden, die ook diergelyk een

vaartuig hadden doen klaar maken, zon-

den een gelyk getal manfehap , onder

den nieuw/aangekomen hoofdman Saave-
dra op de Portugeezen af. Deze twee Ontrr.
vaartuigen ontmoetten malkanderen in tingv t

de maand van Mei, en raakten aan een. s P,ani

De Spanjaarden verloren vyf man, en de
e '

Portugeezen agt, waar onder ook hun
tugeci

Galjo

hoofd , 't geen oorzaak was , dat de —
overige genoodzaakt wierden zich met de Pc

hun Galjoot aan de Spanjaarden over tugee

fchadi

lyden

I

Zo grif niet, als zy zich dat verbeeld

hadden ; want die van Motir kregen ty-

dig berigt van den aanflag dier Koningen,
en gaven daar af kennis aan den onder-

Koning Kaytsjili Tdrrwwefe, die terftont

den Landvoogd Menefez de noodzakelyk-
heit van die menfehen by te fpringen met
veel ernft en kragt van redenen voor-

te geven.

Indien de zaaken der Portugeezen al

daar oit flegt geftaan hadden, zo was
het toen.

Ook bequam de Landvoogd hier af zo
ras de weet niet, of hy oordeelde, dat

het nu daar mede gedaan, en dat 'er, ten

ware fpoedig eenig ontzet quam
,
geen

herftellen aan was.

Midden in die bekommering quam De
Vincent de Fonfeca van zyn vrugteloozen Pwto-

Bandafchen togt wederom met berigt, ?
ee1'?'

dat niemand zyne papieren had willen v^
mede nemen ; maar met een gaf hy den hier d:

Landvoogd kennis, dat hy d'Azevedo in 'nno°'

Banda gevonden had , die met een fraaje l^ekor

magt van hulp-troepen op weg, en reeds
w

-
n *?

niet verre, zo hy vertrouwde, van Ter- Fonfec

nate was. en d'A

Het was ook in der daad zo j en de zeyedo

Spanjaarden, die zich dat onzet zo groot
niet verbeeld hadden , zonden Saavedra
met beide de Galjoots , en verfcheide an-

dere vaartuigen , door hen en den Tido-
rees bemand , daar op af, in die vafle

verbeelding, dat zy hem in zegepraal,

als 't vorige Galjoot, zouden opbrengen.
Maar dit ontfehoot hun geweldig:

want zo als zy d'Azcvedo met de vlaggen
en wimpels op al zyn fchepen gewaar
wierden, hielden zy zich ftil zonder iets

te durven ondernemen, niet tegenftaan-

de hy in 't voorby zeilen hen , door 't

fteken van al zyn trompetten , 't geklank
van zyn fpeeltuigen , als opentlyk uit

tartte.

Hy quam te Talingame ten anker, en

wierd van Menefez zeer minnelyk ontfan-:

g™>

V

II

L
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gen, en verzekert, dat, buiten dit ont-

K N» l 7$

rd

zet, hy niet in ftaat zou geweeft zyn,

het langer gaande te konnen houden.

De onder-Koning van Indien had by
een byzonderen brief aan Menefez , die

hebb,

icri.

Vooag

na i

«cd

Kïftj'in, d'Azevedo mede bragt, gelaft, dat, zo
®^a' ras de Iaatfte in de Moluccos gelandt was,

hy Kaftelein Majoor , of overfte der

veiling, en opper-bevelhebber ter zee,

zyn zoude.

Zo ras nu waren hem beide die ampten
van Mettefez niet opgedragen , of zy
overleiden te zamen , wat hen nu beft te

doen ftond} en vonden om zeer gewig-
tige redenen geraden aan Ferdinand de la

Tour een voorflag yan vrede aan te bieden}

en dat, byaldien zy de zaaken eens wier-
den, de Koningen van Ternate, Tidore,

Gilolö en andere Bondgenoten aan we-
derzyden, daar mede in zouden begre-

pen zyn.

Dit wierd aanftonds in 't werk geftelt,

en een Edelman als gezant afgevaardigt

,

met laft om een vaften en bondigen vrede

met de Spanjaarden aan te gaan, op deze

voorwaarden: dat men, namelyk, de ge-

vangenen aan wederzyden vry overleve-

ren, la Tour van de helft van Makjan,
de Ternataanen gedurende Mettefez ge-

vankenis ontnomen, afftaan, en heiliglyk

beloven zou, op een eerlyke wyze in

allen deelen den vrede te zullen houden,
en dien ook te zullen doen houden by de
Bondgenoten, zonder hun, zo zy die

verbraken , oit by te fpringen , maar dat

hy zich, by zulk een voorval, altyd als

herftelder van den vrede tot fchade en
nadeel van de bondbreukigen , zouden
gedragen j onder belofte , dat de Portu-
gezen van hunne zyde dit wederom zo-
danig, zo voor zich zelven , als voor
hunne bondgenoten , zouden behartigen.

Alles wierd van la Tour toegedaan,
uitgezondert de poft van de helft van
Makjan weder af te ftaan.

Hy zeide, dat dit een zake was, over

welke hy , buiten nader laft van zyn
meefter , niet kon handelen j maar dat hy
genegen was al 't andere na te komen.

d'Azevedo, en verfcheide met hem,
zouden dit overgeftapt hebben j maar de
Landvoogd wilde daar niet toe verftaan.

Derhalven deed weer ieder zyn beft , om
zich van hulp-troepen te voorzien, en
daarom te fchryven. Indien d' Azevedo
zo wel als Menefez de zaak hadt willen

voortzetten, daar waar de befte gelegen-

heit ter wereld geweeft, om den Span-
jaarden groot afbreuk te doen ; maar
aangezien hy zich geftadig daar op ont-

fchuldigde, dat hy maar enkel om te

koopmanfehappen en te handelen , en
niet om te vegten daar gekomen was

,

20 kon de Landvoogd zyn voornemen

niet uitvoeren, te meer, dewyl ook zyne 151&
Soldaaten daar heen helden

,

' en het met
de ruft hieldenj en hoewel hy d'Azevedo
overreed had , om in gezelfchap van
Ka.ylsjili Tarrwwefe mede na Makjan te
gaan, was dit nogtans meer opgevolgt,
om den quaden naam van bloodaard te

ontgaan, dan om iets gewigtigs uit te

voeren 5 zo dat het byna evenveel was,
of hy was t'huis gebleven. Ook lag hy d'Azeve-

eindelyk , om van diergelyke beleefde do leSd

verftrikkingen bevrydt te zyn, zyn be- aapten
dieningen van Kaitelein, of overften der neder,

vefting, en van Zeevoogd, neder. Me- Mentkz
nefez vervulde zyn plaats met Leonel de kieft

Leme-, maar had aan hem nog minder, Leonel

dan aan d'Azevedo. Het befte was , dat
de Leme

d'Azevedo's hulp -troepen 'er de fchrik E^ié
nog wat in hielden , en dat de Spanjaar- nog erger

den, door gebrek van volk , niet in ftaat dan d
'A.-

waren, om hem aan te doen, anders zou
zevedo:ï"

het 'er geweldig zuur uitgezien hebben j

daar het nu nog al henen fchokte, Zon-
der dat men zeggen kon, dat de zaaleen

veel tegen liepen.

Ondertuflchen was de nieuwe Term- Simon de
taanfche Landvoogd , Simon de Soufa , Soufa

,

van Coetsjien vertrokken , om eerft na 8ekoren

Malakka, en van daar na zyn Landvoog- g|"v
a

a

n
n

~

dy, te gaan. Menefez*

Hy verviel, eer hy te Malakka beland- Vervald
de, dóór een ftofm omtrent Atsjien, door
welkers Koning hem door vleyeryen en ^otm

ftrik-redenen van beleefdheit (waar in die
'"™rent '

Natie gekonfyt is) zyn dienften hulp liet
^m '

aanbieden} gelyk hy ook een Zeevoogd
met duizend krygsknegten , en twintig
vaartuigen, hem den nagt daar aan toe-

zond} maar met laft, om de Soufa, met Dien*

lift öf, wilde dit niet gelukken, met Kon 1112

geweld gevangen te brengen , of zyn^ t M
vaartuig , en al de zynen , te ver- verftrik-

meefteren. ken.

De Zeevoogd , om dit op het gemak-
kelykft in 't werk te ftellen, zond hem
iemand met een Gilala toe, om hem te

verzoeken , daar in over te komen , en
alzo verder gevaar te ontgaan.

Terwyl de Soufa zyn antwoord ver- De Soufa

traagde, naderde hy ondertuflchen met flaat 't

het gros zyner vloot, 't geen de Soufa de verz°ek

meening des Koninks van Atsjien klaar Atsjien-

deed verftaan. fchea

Hy ftelde zig dan in ftaat, omhente Zée-

ontfangen. *<*&&
De Atsjienfche Zeevoogd, zich ont- De

dekt ziende
,
gelaftte , dat men de Galey £f

r

sjien
,*

aanftonds aan boord klampen , en over-
jen op jé

weldigen zou } maar voor eerft bequam Galey

dat den zynen, die reeds in de Galey vrugte-

overgefprongen waren, zo qualyk, dat 00s iaB*

zy niet min gezwind Warert, om die

weder te verlaten, als zy Verwoed geweeft

waren, om dezelve aan U taften,

De



176 M O U K
1518. j)c Zecvoogd, dus bevindende, dat

Haren hier met geweld niet te winnen was,
•^ee '

. zoet door lift en betuigingen, dat het
VOOgd &

1, I
° °

1 jr

zoekt de voorgevallene buiten weten van den ko-
Souia te ning en hem gefchied was , de Soufa
verlink-

te betrekken} en liet hem noodigen, om
die genen, die dit gedaan hadden, uit

laft van den Koning te zien ftraffen.

Op dit voorftel waren velen van de

zynen van oordeel , dat hy zich aan de

Koning van Atsjien , zo om zyn eerlyk-

heit niet te mistrouwen, als om hun ge-

ringe magt,in vergelyking van de zynen,

behoorde over te geven.
Eog Hy verzogt hier op van de Atsjienfchcn
vrugte- Zeevoogd wel tyd , om zich met de zy-

nen te beradenj maar was egter zo verre

van in dit voorftel te bewilligen, dat hy
in tegendeel ftemde, dat het voor hem
eerlyker was, met de wapenen in de hand
roemrugtig te fterven , dan zich aan

zulk een verrader , en bediïeglyk Ko-
ning, over te geven} 't geen ook zo
goede uitwerking had , dat zy hem alle

beloofden , tot den dood toe te zullen

helpen.

Nieuwe Hy gaf van zyn befluit de Atsjienfche

aanval der Zeevoogd kennis, die daar op zyn volk
Atsjien- ais razend op de Galey deed aanvallen}

die

$

'e-
^oe ^e ecnter onverrichter zake moeften

lukt. afwykén} maar indien zy daar redelyk

gehavend waren, de Portugeezen hadden

't niet beter} waar van nogtans de vyand

niet geweten zou hebben, byaldien zy

door een Mohammedaan , die op de

Galey roeide , en over boord fprong

,

niet van den flegten toeftand der Portu-

geezen gewaarfchouwd geweeft waren:

want hy berigte hun , dat de meefte Por-

tugeezen in dien aanval doodt gebleven,

en de overige buiten ftaat van tegenweer

waren, zodanig, dat de Galey, by den

minften nieuwen aanval in hun han-

den was.

Op zyn aanrading wierd de ftryd her-

vat , het vaartuig en de overige, die

daar op waren , in korten tyd overwon-
nen, en Simon de Soufa door een werp-
fpies, die hem zyn harnas en hart door-

boorde, getroffen, uit wrake nog in dui-

Hoe de zend ftukken gekapt. De Atsjienders

Koning voerden de Galey in de Atsjienfche engte,

^
an

.. en de Portugeezen wierden van den Ko-

overigè n 'n8 (hoewel met een valfch hert , en

Portu- om zich beter aan hen te wreeken ) zeer
geezen minnelyk gehandelt } ja zelf zond hy
ontfangt.

ieman(j aan Jen Molukfen Landvoogd,
om hem te verzoeken, dat hy de Galey

en 't volk wilde laten afhalen.

Garfias
Terwyl dit zo voor Atsjien ging, was

Henrik Garfias Henrik , voorheen Ternataanfch
komt te Landvoogd, uit Banda vertrokken, en
Malakka,

te Malakka aangelandt , daar hem de

goederen Landvoogd, Pieter de Paar, goede be-

v tact

3 ge-

tidtn

loften deed, van hem, nog zyn volk te

zullen gevangen zetten } maar liet onder-

tuffchen , na dat hy te land getreden was,

al de goederen aanhouden, onder voor-

wending, dat zyn belofte maar tot de

perzoonen , en niet tot de goederen , be-

trekkelyk was.

Egter wift Garfias Heitrik, door zyn
dapperheit, by zekere gelegenheit van

oproer, door eenige gezanten van Pa-
naroekariiy verwekt, en door hem en deJ !

j

zynen ten eerfte geftilt , op Pieter de d.'

Faar zo veel te verwerven, dat hem, op
een borgtogt voor zekere zomme gelds

(of Menefez eenige klagten tegen hem
inbrengen mogt) al zyn goederen weder-
om gegeven wierden } na welken tyd hy
ook in redelyke gunft by dien Land-
voogd leefde.

Onderwylen hadden die van Tidore vu

hun ftad , door Garfias verwoeft , van o;<

eenige ligte ftoffe, volgens 's lands wyze, w
ls

weer opgebouwt, en met Atap gedekt,
f

Ook hadden zy in de plaats van den over- El

leden Almanfor een ander , dog zeer jong "jij

Koning (zonder dat men zyn naam, of J]

afkomft, regt zeggen kan) gekoren. n|
En gedurende deszelfs minderjarigheit pil

was 't bewind in handen van zekeren 8 (

|

Kaytsjili Radja, de Koning zeer na in

den bloede beflaande.

De Spanjaarden hadden ook zekere Srij

fterkte, bevorens van Igmtius gebouwt, dc ',

en omtrent den mond van de haven be- '

sjL
grepen, met wal en gragt omringt} maar deM

<J

zo wel zy als de Portugeezen hadden bcw
groot gebrek van volk } en 't fcheen, of

Sll
A

'er in de Molukfe eilanden nog Span- flavin

jaards , nog Portugeezen waren, of ten &**•

minften of hun beider meefters aan der-

J

a!™

zelver welftand ganfeh niet gelegen was. „eiV ,

Immers de Portugeezen kregen , nog uit

Indien , nog van Malakka 't allerminft

ontzet, nog van volk, nog van geld,

nog van levensmiddelen, tot groote ver-

wondering van Menefez , en geen minder
van Kaytsjili Tarrwwefe.

De Landvoogd had in 't begin van 't ^t f«

jaar ifzo, by dezen grooten nood, Geor- zen

ge de Caftro na Banda ( 't geen toen onder
^

e '.'5

de Molukfe, of Ternataanfche Land- „^a,
voogdy ftond) gezonden, om van de in 'ut

Portugeefche Kooplieden aldaar, in des 'S 2

Koninks naam, volk en geld te leenen}

maar ook hier af viel niets , en hy quam
onverrigter zake weer t'huis. Die Land- wijugt

voogd dan in deze benaaudheit zyn volk en |r-

overziende, vond niet meer dan honderd jj"^
1 '

en dertig Tortugeezen, en de Spanjaards
la

e

n

r

(

.en

hadden ook zo weinig volk , dat de vanri-

Tidoreezen, en Ternataanen, zo zy ge- |jo
r'"n

wilt , en hun kragten byeen gevoegt
Te1

.

1

hadden, beide die Natiën uit de Molukfe

eilanden , byna zonder moeite zouden

hebben
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hebben konnen dryven j maar hun vuile

win-zugt , en bittere haat tegen mal-

kanderen, om (waar 't mogelyk) de een

den anderen te bederven , vervoerde hen

,

om door onderlinge gefchillen hun vyan-

den te verfterken, en hun eigen kragt

niet te kennen.

5."ido- Terwyl de zaaleen nu dus ftonden,
?n ondernamen de Tidoreezen

, gellerkt

r<ia
_ door Catabrano , by Konings minder-

JMche jarigheit onder-Koning van Gilolo, een
pfaiaan. zekeren aanflag op een Ternataanfche

plaats, omtrent 't land van Halamahera
gelegen, en zeilden daar met een grooten

- ophef na toe j maar Memfez dit gehoort,
jtnnd en daar by vernomen hebbende, hoe flegt

eii'^de
zy Tidore bezet gelaten hadden

,
ging

met honderd en twintig man, in gezel-

ja op,fchap van de hulp- troepen van Tarrimefe^

en den Koning van Bats jan, daarheen,
verdeelde zyn volk, te 'land getreden,

in twee troepen, en nam de ftad', die

ganfeh niet fterk was, na den eerften

aanval in , verbrandeze wederom , en

eifchte ook de Spanjaards , en hunne
-veiling , met minnelyke aanbiedingen

op. Eerft wierd dit van hun verworpen,

maar zo haaft zag Ferdinand de la Tour

't gefchut en de ftorm-ladders niet aan-

voeren , of hy quam tot een onderling

gefprek met Menefez, en wierd, na een

hevig krakeel , te rade , den vrede op
deze voorwaarde te kiezen : namelyk

,

op dat zy aan de Portugeezen al hunne ge-

ie yangenen , en goederen , ter goeder
trouwe wedergeven , zich met al het

hunne na Samafo (omtrent de kuft van
Moro gelegen) vervoegen, geen andere
deelen van dat eiland aandoen , zich met
geenen handel des zelfs bemoejen, Mak-
jan weer aan de Koning van Ternate
overgeven

,
geen van hunne Bondgeno-

ten vyandig aantallen, en veel min die

van Tidore, Gilolo, of eenige andere

van hunne vyanden , helpen zouden

,

maar zich daar geruft houden, tot tyd

en wyle 'er uit Europa over hunne ge-

fchillen ( gelyk by Karkefe 's tyd onder
beide de Natiën al befloten was) vol-

komen befcheid gekomen zou zyn.

Hier benevens was ook befloten , dat

zy hun fchepen en volk, om hen na

Samafo te brengen, geven, en ook hun-
ne Bondgenoten van Tidore , en Gi-
lolo , ongemoeit laten zou. Dit ver-

drag wierd van beide de hoofden der

Natiën befworen, en daar op de la Tour

met de zynen ten eerften na Samafo ge-

voert.

Na 't fluiten van deze vrede, wierd
ook die met de Koning van Tidore ge-
maakt, de Stadt herbouwt , en die vorft

heibc

'n
verbonden jaarlyks zekere fchatting aan

wing er Koning Johan op te brengen , mits dat
S;'dt I. Deel.

W
met . i

Kum
Tan '

.

dore

weinig

geble-

zy zich höit weer by der Portugeezen Irl?:
vyanden vervoegen zouden.

Gonfaho d\Azevedo , de zaaken inde- Vertrek
zen ftaat ziende, maakte zich, tegen van d'A-

alle vertooningen van de ïnodzuaklykhcit zevedó

van zvn perzoon aldaar, eereed om we- e
,

nL
1

eone*

der na Malakka te keeren, en, ofdit na Ma-
nog niet genoeg was , bewoog nog'lacca.

daarenboven Leonel de Leme om met hem
mede te gaan; en by aldien Menefez niet

zekere lilt, om 't volk door belofte daar

te houden
,

gebruikt had , zo zou 'c

grootfte gedeelte met hem mede vertrok-

ken , en de Landvoogd met
krygskhechten daar in 't nauw
ven zyn.

Hy vertrok met een na Batsjan , en
nam M&nüel Faücm , met welken Mene-
fez niet verzoenen wilde, in.

Omtrent dezen zelven tyd, of in 't Hqwdyk
jaar ifio, wierd 'er ook een verdrag over en

tuflehen Keizer Karcl den vyfdcn, en
ĉ

"
en

Johan den derden, Koning van Portugal, Keizer

gemaakt. Karel.en

Beide die vorften namen over en weder Koning

malkanders zufter ten Huwelyk, de Kei- dender-
zer de Princeffë IfabclLi , en Koning Jo- den ge-

ban 's Keizers zufter, Catbarbia.. maakt.

Wat gefchillen 'er te voren tufTchen

die twee vorften, over het regt tot de
Molukze eilanden^ geweeft zyn, heb-
ben wy bevorens gezien , en hoc de Por-
tugeezen de vaart der Caililianen om de
Weft na de Moluccos met al hun vermo-
gen hebben zoeken te dwarsboomen, eri

te beletten.

Hier op verzogt Jcban van den Kei- Koning
zer, dat hy in 't vreedzaam bezit der Johan

Molukze eilanden (fch'oöh hem te voren ^
er^°ekt

j v i i , de Mo-
door Karel s gezanten tegengewezen)

iu i- 7e
mogt gelaten werden. De Specery-han- eilanden

del der Spanjaarden verflapte hier door al 'eentc

byzonder, en de Keizer fcheen dit Ko- hebben -

ning Johan te zullen inwilligen ; maar H
's Keizers raaden willen ondertuffchen hem

B
at-

dit zo te bediffelen, dal hy Koning Jo- gcflagen

ban rond uit aanzeide, dat hy daar toè werd#

niet verilaan zou. Vele gefchillen fpro-

ten hier verder uit, waar by ook quamen
verfcheide befchuldigingen, en klagten

van beide de partyen , over malkanders

dienaaren in de Molukze eilanden, en

dat wel over de geweldenaryen , en
wreedheden , die hier (zo zy beiden voor-

gaven) de een tegen den ander pleegde.

Dit fleurde zo wat heen; maar de

Keizer ondertuffchen , veel zwaarder zaa

ken aan de hand hebbende, zo met den zyn regt

oorlog, die hy tegen den Koning van
°fh ên

Vrankryk voerde, als met het geen hy

in Duitfchland , en Ttalien , daar hy ge-

negen was zich met veel heerlykheit en

pragt te laten kroonen , te doen had , en

ondertuffchen niet al te wel van pennin-

Z gen

een

Knrel

verpand
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DeSpan-
jaards

verzoe-

ken die

aan hun
te ver-

panden.

DeKeizer
verbied

die zaak

te fpre

ken.

jren voorzien zynde , vond goed zyn

regt op de Molukze eilanden, en 't geen

'er verder tot den handel der Spcceryen

behoorde, aan Koning Joban, in dat

zelve jaar nog , voor een zomma van drie

honderd en vyftig duizend Ducaten te

verpanden, blyvende de zaak ondertuf-

feben in itaat , en zyn regt onver-

mindert.

Deze verpanding ging zeer heimelyk

toe , en tegen het oordeel van veel

Spaanfche raaden , die belt zagen hoe

grootelyks de Keizer zyn eigen belang

hier door verwaarloofde. En Ichoon vele

van hun dien vorft op verfcheidc tyden

daar na zeer fterk geraden hebben, dit

geld wederom te geven, zo heeft men
bem egtcr noit daar toe konnen krygen,

veel min konnen bevroeden , om wat re-

den hy dit achter liet. Voor al deden

dit de Spanjaards met nadruk in den jare

1 5-48 , hem zelf die zomme uit het hun-

ne aanbiedende, met verzoek, dat het

goet onder hen mogt verpand worden

;

maar 't was zo verre van daar, dat hy

hen dit inwilligen zou, dat hy hen in

tegendeel uitdrukkelyk verbood, hem
hen over meei- OVer die zaak aan te fpreken.

Zommigen oordeelden hier uit , dat

de Keizer zich met 't opnemen van

nog grooter zommen , bezwaart , en daar

door in een ftaat van reddeloosbeit om-
trent de Molukze zaaken gebragt had;

anderen dat hy by onderling contract

met den Koning van Portugal voor 't

afftaan van zyn recht drie honderd en

vyftig duizend Ducaten ontfangen had.

Dit zy dan zo het wil, 't is zeker, dat

de Portugeezen zedert dien tyd tot den
jare 1 rS 3 . in een vreedzaam bezit der

Molukze eilanden, en volkomen mee-
fters van den Specery-handel

,
gebleven

zyn. Wel is waar, dat de Spanjaards

in den jare 1 f31. en if44~ weer getragt

hebben de Portugeezen in dat bezit te

ontruften; maar wat uitflag die onder-

neming tot nadeel der eerftcn gehad heeft,

zullen wy hier na onder de gevallen van
dat jaar zeggen.

Dus fchenen nu de zaaken in tamclyke
ruft; maar Tarrwwefe, bedugt, dat hy
haait ophouden zou te regeren, vermits

de jonge Koning Deyaal begon groot te

Temate, worden, had (gelyk men zegt) de zaa-
door fc'en zo weten te befchikken,dat de jonge

vorft zeer fchielyk in de Portugeefche
hoofd-fterkte quam te overlyden; im-
mers alle verftandigén ftelden eenparig

vaft, dat hy door zyn beftelling verge-

ven was.

Hy was de oudfte zoon van Koning
Bajang Ullah, en een Prins van groote
hope , indien hy wat langer had rnogen
leven. In zyn plaats wierd Bohejat , zyn

Deyaal

,

een en

twintig-

Hen Ko-
ning van

Tarru-

wefe ver

geven.

!.-

7:

broei

Boh 1

ven
hem
't ry

broeder, geftelt, die hem in jaren volg-

de; voor welken de Koningin ernttige

beden aan de Portugeezen om zyn vry-

heit deed; dog alles te vergeefs, voor-

namelyk door beitel van ïairwvuefe, die

door deze vryheit het einde van zvn

beitier te gemoet zag ; daar hy tot nog r^.,

t,oe geen lult toe had ; maar wel eer om moe r

zyn bewind (waar het mogelyk) nog te v

verder uit te breiden. Want hoewel hy, f^
™

en Menefez, het in die zaak, van de heit

C

Prinfen gevangen te houden, eens wa- 'oei

ren , Zo lag 'er nogtans tiifichen die Ver' -

twee een groote wrok, zo over andere <krit

zaaken, als wel bvzonder, om dat het^ ^

c
tarruivefe toefcheen, dat Menefez zelce- èn .

ren Kaytsjili Pf'ajaak, een van de voor- mv.-

.

naamite grooten , niet alleen tegen dé

billykhcit ftyfde , en de hand bood,
maar hem zelf ook boven hem begon te

verheffen; een zaak, die niet alleen Tar-

ruwefe geweldig tegen de Portugeezen

verbitterde, en t'eencmaal van hem ver-

vreemde, maar ook den ondergang van

Wajaak veroorzaakt heeft: want Jarru-

tvefc, geen medevrycr konnende verdra-

gen , begon hem eerft met verfonne

befchuldigingen aan boord te komen, en
daar na openbaar te belagen en te bc-

ftryden ; weshalven hy geen uitvlugt

zag, dan zich by Menefez in de hoora-

veiting te begeven ; maar 't was verre

van daar, dat hem dit bevryd zou hebben.

In tegendeel deed Tarrwwefe hem uit-

drukkelyk van Menefez ter ftraf vorderen.

De Landvoogd, die hem niet meer ver-

bitteren , en zynen elendigen en vervolg-

den vriend gaarne behouden wilde, be-

riep hier over zynen raad; maar dewyl
zy malkanderen hier over niet verftaan

konden, heeft Wajaak, vreezende dat

hy aan zyn vyand mogt overgegeven

werden, zich door een fchielyke wan-
hoop van boven den toorn geworpen,
en alzo dit gefchil verydelt.

Menefez was hier over ongemeen be-

droeft , en van voornemen zich by de niei

cerfte gelegenheit hier over te wreeken.
vc

Of dit nog niet genoeg was, om Menefez ter

aan te zetten, was 'er nog een andere wv.

zaak, die, hoewel gering in 't oog, rir

nogtans al eenige beweging gemaakt

heeft.

Menefez had uit China een Verken, of

Biggetje, ontboden, 't welk by geval

buiten den muur loopende , eenige Ter-

nataanen gedood hadden , zo uit een

verfoejing, die zy, volgens hunne wet,

als Mohammedaanen, daar tegen hadden,

als uit haat tegen Menefez, om hem fpyt

aan te doen. Na fcherp onderzoek be- p.i'-r-

vond Menefez , dat hier aan de Moorfchc na t;>-

opper-Priefter , die 1'arruivefe zeer na frhd

beltond, mede fchuldig was.
" Dezen liet ^?'.

u
hy,
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hy, zonder aanzien van perzoon , hooge

verwandichap , of zonder vreeze voor

oproer, aanftonds vatten, en in de hoofd-

veiling gevangen zetten.

Dit was zo ras niet in 't werk geftelt,

en rugtbaar geworden , of al zyn vrien-

den, de voornaamite adel, en ook 7ar-

ruwefe ,
quamen ernftig zyn verloffing

by den Landvoogd verzoeken , door wel-

ker gezag , en bede , hy als eenigzins in

fchyn bevredigt zynde, laft gaf, dat men
den opper-Priefter los laten zou. Dit

bevel wierd aan zekeren Pieter Fernand,

een zeer gering perzoon
,
gegeven , die

,

terwyl hy hem losliet, niettegenftaande

al zyn bidden en fmeeken , hem een vette

Ham door de neus wreef, welke hoon
hem zo ontftak, dat hy zich van tranen

niet onthouden kon.

Hy wierdt dan na de poort der vefting

gebragt, daar Tarruwefe, en andere land-

grooten, met een groot getal borgers

gereed ftonden , om hem ftatelyk te ont-

fangen, en met hun ftoet te vereeren,

om zyn uittogt uit de gevangenis te heer-

lyker te maken.
Hy fprak hen met veel beweging , en

gejammer aan, terwyl hem 't Hammen-
vet (een gruwel by hen) langs de wangen
droop , waar over de Portugeezen fcham-

perlyk grimlachten , met veel fpotternyen

Terna-
taanen

hier over.

de deftige daad van Fernand , als of hy 1519;

zich wonderlyk wel uitgedoofd had,
verheffende.

Den Ternataanen, Mohhammedaanen ueig-

van Godsdienft, quam dit zo fmadelyk zugt en

voor, dat zy zich van gelyken niet be- ^J;nf
ef

dwingen konden van tranen te ftortenj

en byaldien de vreeze voor de hoofd-
vefting, en 't gefchut, hen niet in toom
gehouden , en als op de nek gelegen

hadde, zy zouden zekerlyk over zulk een

trotze, en fmadelyke bejegening van een

Natie, die zy nu reeds niet dan teveel

haatten , met de wapenen in de vuift

wraak genomen, en den hoon, hun allen

in den perzoon van hunnen opper-Priefter

aangedaan, door een heldagtige onder-

neming uitgewifcht hebben j maar dewyl
daar in op dien tyd niet het minfte

waarfchynelyk voordeel voor hun te ho-

pen was, waren zy genoodzaakt, dit

tot een betere gelegenheit op te krop-

pen.

De opper-Priefter ondertuflehen zo vrywil-

onverdragelyk befpot, en ten toon ge- lige bal»

ftelt, fchaamde zich van fpyt in Ternate lingfehap

te blyven , en vond goed zich eenige "
jaaren in een vrywillige ballingfchap te Priefters.

begevenj by welke gelegenheit hy zyn

werk maakte, van de Mohhammedaanen
der naburige eilanden door bittere klagteri

Z 2, en
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Een
derde en
grooter

verwy-
dering

tuffen en

de Ter-
nataanen

en Portu-

geezen.

vermogenen betuigingen niet al zyn

tegen de Portugeezen op te hitzen.

Hier by quam nog een derde zaak,

die nog groter krak aan den ftaat der Por-

tugeefchc zaaken gaf.

Door fchnarsheit van penningen, en

voorraad (gelyk wy reeds gezegt hebben)

waren de Porugeezen genoodzaakt, hiel-

en daar wat tekenen, ofte borgen, op

beloften, van 't geborgde ten eerften te

zullen betalen. Dit op zyn tydt niet

volgende, quam 't graauw by den onder-

Koning Tarrwwefe klagen. Hy toonde

hun, dat hy niet in ftaat was , om de

Portugeezen daar over voor 't regt te

roepen , veel min , om hen tot de beta-

ling te dwingenj maar dat het eenigfte,

't geen hy doen kon , was , te verbieden

iets meer ter markt te brengen , of te

verkoopen> gelyk hy ook aanftonds deed.

Dit bragt de Portugeezen, die reeds

genoeg in 't naauw waren , niet alleen in

grooter verlegenheit -, maar het was ook
oorzaak van zware gefchillen tuflchen

den Landvoogd, en zyn volk : zeggende,

dat het hun gierigheit , en ontrouw te

wyten was, dat 'er nu niets te koop
quam. Zy in tegendeel gaven hem, en

oen onder-Koning van Indien , al defchuld

hier af, en zeiden, dat dit noit zou
voorgevallen zyn, zo men hun de ver-

diende foldy betaalt had. En, eigentlyk

gefproken, was de nalatigheit, en quade
1

zorg des onder-Konings, de eenige oor-

zaak: want die weinige voorraad, dien

hy hen , nevens eenige koopmanfehappen,
gezonden had, was niet bequaam, om
een zo lang verwaarloofde Landvoogdy
tot het dragen van lallen , die geen uit-

ftel konden lyden , bequaam te maken.
Devvyl nu de gefchillen hen geen her-

ftelling van zaaken gaven, en 't gebrek
in de vefting hand over hand toenam,

f
ing zekere Gomes Ario met een troep

rygsknegten door 't eiland moeskoppen,
om eet-waren op te zoeken.

Zy quamen eerft te Tabona , een dorp
't geen eerft boven, dog nu verplaat ft

zynde , niet ver van de Negry van Ter-
nate lag, vielen voort in de huizen, en
eifchten op een gewelddadige wyze fpys

van den inlander.

Dit gefchiedde door een hand vol

volks, 't geen van hun andere makkers
afgefcheiden was; maar de inlanders dit

klein getal niet vreezende, en aan de
menigvuldig geledene en lang-opgekrop-
te fmaadheden gedenkende

,
grepen de

wapenen in de vuift , liepen hen met pyl
en boog te gemoct, en havenden hen,
niet tegenftaande Ario nog tydelyk te

hulp quam, zodanig, dat zy genood-
zaakt waren met fchande de vlugt naar

hunne hoofd-vefting te nemen, daar zy

U K S E
( ó Goddelooze menfehen

! ) den inlander,
1 9 _

als de roervinken van dit werk, nog by
Menefez belchuldigden.

De Landvoogd gaf deze hunne klagten, Mi;fez
zonder de zaak verder te onderzoeken, on iykj

geloove , en eifchte wel bars de fchuldi- hai "Üij

gen van Tarrwwefe, die, fchoon hy wel
™' l *

wift , dat de Portugeezen zich dit zelf ergi.

op den hals gehaalt hadden, nogtans,

uit vreeze voor de dreigementen van

Menefez ,
genoodzaakt was zyn bevel te :

gehoorzamen.

Men ontbood dan terftont den Orang ;„

Kaja, of 't hoofd, en twee Orang Toe- Gojo.

wa 's, of oudften ('t geen de naam der ze af'

naafte waardigheit aan die van Orang
n [r

Kaja is) van Tabona voor Menefez, en
zo ras die voor hem verfchenen waren,
.wierden de Orang Toewa 's de handen
afgekapt, en zy zo na huis gezonden.

De Orang Kaja wierdt, na dat hem
de handen op den rug gebonden waren,
op het ftrand gezet , aan eenige felle

honden, die men tegen hem ophitfte,

ten prooy gelaten , en daar van zo jam-
merlyk gebeten, dat hy, eenigen tyd te

vergeefs zyn beft om hen te ontvlugten

gedaan hebbende, en ziende, dat zyn
toegeloopen landsgenoten, die met af-

gryzen dit gruwelftuk aanzagen , hem
ganfeh geen bulpe, door dien alle de
land-wegen, en toegangen, met gewa-
pent krygsvolk bezet waren , konden
toebrengen, eindelyk een wanhopig be-

fluit nam, van zich (gelyk hy ook deed,

vermits hem die weg alleen open was)
in zee te werpen , hopende daar door van

deze honden te zullen bevryd zyn> maar
zy op hem reeds verlekkert , fprongen

hem na, en beten hem al zwemmende
zo fel in de voeten, waar aan zy bleven

hangen, dat hy, als razend vanpyn, en

woede , zich fchielyk omkeerde , met
zyn tanden 't oor van een hond vattede,

en daar zo vinnig in beet, dat hy, daar

aan als bedorven (dewyl hem nu de

kragten door 't verlies van bloed begaven

)

al ftervende met den zelven te gronde

ging-

Dit onmenfchelyk ftuk, aan een on-
qu,

noozel , en ten hoogften beledigd en ver- gev< en

ongelykt dorp-heer gepleegt, verbitterde d"""

Tarrwwefe zo onverzoenelyk tegen Me-
nefez, de Portugeezen, en alle vreem-

delingen, dat hy begon te overleggen,

op wat wyze hy de Portugeezen, en

Spanjaards, die daar waren, zou konnen
uit de wereld helpen.

Hy maakte, om dit uit te voeren, Eenjeil*

met Catahruno eerft vriendfehap, en ver- 'oos;
J*

r i , 1
r
t dra; it*.

fprak met hem, dat, zo ras hy verne-
fchj

men zou, dat de Portugeezen in Ternate ^ar .
•

omgebragt waren, hy de Spanjaarts, die weten

van Taloeko op Gilolo eekomen waren, Ca»*
Y h

tot
no -
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tot een toe 't leven benemen zou. Daar

beneven befloten zy, dat ieder zyn Ko-
ning, in welkers plaats zy gedurende der-

zelver minderjarigheit de ryken van Ter-

nate , en Gilolo , als onder Koningen

beitierden, om hals brengen, en zich tot

Koning opwerpen zou.

Deze zaaken, hoe voorzigtig zy ook
beleit waren, wierden zo geheim niet

behandelt, of Menefez kreeg 'er, dewyl
de uitvoering veel tyd vereifchte, door

verfcheide lieden berigt af.

Het was hun onmogelyk met openbaar

geweld een begin daar van te maken,
ten ware zy zich voor het uiterfte gevaar

hadden willen bloot Hellen.

Men trok dan 't Vofle-vel aan, en
zogt door lift dezen en genen te bewe-
gen , zich mede tot uitvoering van dit

werk , 't geen men hun openbaarden , te

laten gebruiken j die dit, uit vreeze,

wel beloofden , maar voor de gevolgen
van dien, en hun eigen ondergang be-

kommert , aanftonds den Landvoogd,
onder voorwaarde van hunne namen ver-

holen te houden, een naakt verhaal van
den aanftaanden ondergang , zo van de

Portugeezen , als van de Spanjaards

,

deden.

Hy ontbood, zonder iets te laten bly-

ken, ïarruwefe (gelyk hy wel meer ge-

woon was ) benevens de twee voornaam-
fte roervinken van dit werk, zynde de

eene opper-Priefter , en de andere Zee-
voogd, by zich in de hoofd - vefting

,

zonder dat nogtans d'eene van des anders

ontbod iets wift, vermits het onmidde-
lyk na malkanderen gefchiedde.

Hy ondervraagde ieder van hen in 't

byzonder , wat 'er van die t'zamen-

zwering was, en gebood hen de waarheit

voor hem te bekennen ; maar zy , die by
deze bekentenis een fchandelyke dood
voor zich zeker ftelden , loochenden
alles zeerftout, en ftandvaftig. Derhal-

ven begon men hen te pynigen , en haal-

de de waarheit in al die omitandigheden
,

met welke die hem aangebragt was,
volkomen 'er uit, met de reden, waarom
zy daar toe gekomen waren.

Menefez., en zyn ganfche raad, fton-

den verbaaft over 't gevaar, 't geen hun
had boven 't hoofd gehangen, en beflo-

ten , om diergelyke gevallen niet meer
onderhevig te zyn , den voor hun zo
gevaarlyken, lang gevreefden , en niet min
vermogenden Tarrwwefe nu by deze

fchoone gelegenheit van kant te helpen.

Hy wierd veroordeelt , om op een ver-

heven Schavot onthalft te worden , 't geen
in 't gezigt van al het volk uitgevoert

wierd, in de zelve plaats, daar hy te

voren zo veel bewind en vermogen gehad
hadj en dus verloor hy, die zyn wettigen

vorft had doen vergeven, en ook den
tweeden befloten had aan zyn onbeteu-
gelde heerfchzugt op te offeren , op een
fchandelyke wyze het leven en gezag,
't geen hy by alle voorvallen zo trouwe-
loos tot nadeel van 't belang der Konin-
gin, en hare kinderen, aan welke eerfte

hy zyn geheelen opgang, en vermogen,
verfchuldigt was

,
gebruikt had > daar

hy in tegendeel, zo hy met haar had
willen aanfpannen, in ftaat zou geweeft
zyn om de Portugeezen , al van den
beginne af, te kortwieken, en van de
Ternataanfche kroon volkomen afhanke-
lyk te maken j maar eigen belang gaat

gemeenelyk voor alles, en doet de men-
fchen menigmaal, als verblind, in hun
eigen verderf loopen, zonder zich aan

zo veel voorbeelden van anderen te

fpiegelen.

Zodanig was in 't begin van 't jaar

1^30. 't einde van dien grooten man,
die, hoc veel regt de Portugeezen tot

zyn dood meenden te hebben , nogtans

lang genoeg van hen gezart en getergt

was, om 't een of 't ander tot affchok-

king van dat ondragelyk jok , waar over
zyn onderdanen zo lang, met veel regt,

geklaagt hadden , te ondernemen j en
indien hy zyn heerfchzugt binnen de
paaien van befcheidenheit, en de wette-
lyke bewaring van den Ryks-ftaf voor de
Ternataanfche Prinfen, had konnen be-

teugelen , was hy een vorft geweeft , die

een onftraffelyken roem, niet alleen by
zyne Natie , maar ook by de uitheemfche

Mohhammedaanen, door veel vorftelyke

hoedanigheden , die hy bezat , behaalt

zou hebben. En tot zyn eere moeten
wy zeggen , dat hy in 't begin van zyn
beftier in Amboina geweeft zynde, om
zyn oog over de veroveringen van Satna-

rau te laten gaan, de eerfte geweeft is,

die Amboina fchatting aan de Ternataan-

fche kroon heeft doen betalen.

Hoedanig een einde de andere twee
gehad hebben, weet men niet, dan al-

leen dat zy noit meer zyn te voorfchyn

gekomen j weshalven men vaft ftelt , dat

zy heimelyk in de gevankenis zyn om-
gebragt.

Dit ongeval van tarruivefe gaf zulk

een fchrik onder de voornaamfte Terna-

taanen, dat zy, fchuldig en onfchuldig

met vrouwen en kinderen , in gezelfchap

van hun Koning, na een zeer vafte plaats

de vlugt namen.

Van daar liet de Koningin op een zeer

minnelyke wyze de vryheit der Prinfen

,

maar te vergeefs, verzoeken, 't welk,

zo ras zy vernam , en zag , dat 'er niet

goeds van te wagten ftond , verbood zy

ook, even als ïarruivefe , iets ter markt,

of te koop te brengen, waar door de

Z 3
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Portugeezen niet alleen tot het uiterfte

gebrek , maar zelfs tot een zwaren hon-

gersnood , vervielen.

Dit nu zyn de voornaamfte zaaken,

U K S E
die onder het benier van den derden 15-

Landvoogd, Gcorgio Menefez, voorgevallen

zyn ; in hoedamgen ftaat het tot de tyd
1 van zyn vervanger gebleven is.

ZESDE HOOFDSTUK.

GOnzalvo Pereira tot Menefez vervanger genoemt j komt op Borneo, en maakt vrede

met dien Koning. Neemt ah vierde Portugeefche Landvoogd het bemint van
Menefez over. Dien hy gevangen zet, en geboeit na den onder-Koning van Indien zend.

Hy begint zyn befliering met goed overleg. Lokt daar door de Koningin, en anderen

iveer aan de vefting. Die hy wil voltoyen. Om der Ternataanen hulp hier toe belooft

hy hunnen Koning vryheit. Hy tracht 's Konings vervallene zaak te hcrfiellen. Laat

alle de fchaalen, maaten, en gewigten ophaalen. Oproer hier over ontflaan. Fernand
Lopes, een voornaam aanzetter van dien oproer. Ook Vincent de Fonfeca. Die vaft'

gezet werd. Het gemeen volk word door den inlander gejfyft. Verdere uitberfting van
't bygsvolk , onder 't welk de voorzigtigjle de Ternataanen bewegen , om Pereira het

leven te benemen. Gronden, by de Portugeezen daar toe gelegt. Finden ingang by de

Koningin. Haar bejluit tot der Portugeezen ondergang. Misnoegen van die van
Tidore en Gilolo. De Spanjaarden komen weer in de Moluccos. Die in handen der

Portugeezen raaken. Nieuwe klagten over Pereira doen de Koningin bcjluitcn alle de

Portugeezen uit te roejen. Haar vertoog in den raad daar over. i De grooten keuren 't

voorftel der Koningin goed , en beraamen den dag om dit uit te voeren. Vcrdeelm 't

volk ter uitvoering. Die dagelyks by den jongen Koning komen, beginnen 't eerft. En
ftellen hun voornemen, terwyl de Landvoogd Jliep, in 't werk. . De gevangen Fonfeca
zet hen tot een fpoedige uitvoering aan. IVaar op zy gewapent in des Landvoogds ver-

trek vallen. Dien zy omhals brengen. Aanmerking over Pereira '5 hoedanigheden. Het
ongedult van zommige verbrod het geheele werk. En is oorzaak van der Portugeezen

behoudenis. Gefchillen over een nieuwen Landvoogd tujjchen de Portugeezen. Vincent

de Fonfeca word vyfde Landvoogd der Portugeezen in Ternate. Bohejat geraakt in

vryheit. Word twee en twintigfte Koning van Ternate. Heerfcht zeer ftreng. De
grooten zoeken hem te doen afzetten. Zeker voorval geeft daar toe gelcgenheit. Fonfeca

bejluit Bohejat af, en Taberidji in zyn plaats te zetten. Stryd hier over tujfchen beide

de broeders. Bohejat word verflagen. En Taberidji in zyn plaats drie en twintigfte

Koning van Ternate gemaakt. Ongenoegen tegen Fonfeca, over Taberidji-'s aanftelling.

Misnoegen van veel Portugeezen tegen hem.- Knaging van zyn gewijfe. Zyn quade

regeering. Klagten daar over aan den onder-Koning. Triftan d'Ataido word zesde

Portugeefchen Landvoogd in Ternate. Taberidji door de zynen by d'Ataido verdacht

gemaakt. Hy word zwaarlyk bejchuldigt. d'Ataido geeft dit geloof. Lokt hem in de

velling, en zet hem in de boejen. Vergeeffche moeite van Taberidji om vry te geraken.

Hy word na den onder-Koning van Indien gezonden. Sterft /o/ Malacca , Chriften

geworden zynde. Hair werd vier en twintigfte Koning van Ternate. Schrikkelyke daad
der Portugeezen omtrent 's Konings moeder. Die zy van boven neder uit een venfier

werpen. Haat der Ternataanen , en andere vorften tegen hen over dit gruwelfluk.

Een nieuw trouwloos ftuk van Pinto. De Koning van Sarangani tracht die trouwloos-

heit te wreeken. Gevaar van Pinto. yil de Molukze en Papoafche Koningen beftui-

ten de Portugeezen uit te roejen. De wyze , welke zy beraamt hadden. De Terna-
taanen beginnen den oorlog eerft. Vlugten na de bojfchen. Zy overvallen alle de Portu-
geezen , die onder hun bereik komen. Verbranden de Ternataanfche Negry. Beweging
hunner Bondgenooten. De kuft van Moro word aangetaft. En de Portugeezen aldaar

zeer mishandelt. Catabruno brengt zyn eigen vorft door vergif omhals. Werpt zich tot

Koning op. Brengt geheel Gilolo onder zich. Dit voorval de Molukze Vefper ge-

noemt. Uitnemende nood , en gebrek der Portugeezen. Zy krygen eenig ontzet, 't Geen
hun den moed weer doet groejen. Zy geraken weer in den vorigen ftaat. Worden door den

Tidorees uit de zee gejlagen. En in hunne vefting bezet gehouden.

In
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N 't vorige Hoofdftuk hebben wy
gezien, tot hoe groot een uiterfte

de ftaat der Portugeezen gebragt

was , en hoe zy , buiten ipoedig

ontzet , niet bequaam waren het

lang te houden -, maargelyk alle zaaleen,

tot hun hoogfle gekomen, of afnemen,
of fchielyk vervallen , alzo nam ook door
een onverwagte opdaging van Memfez
vervanger , hun nood weder af, en de

zaaken kregen kort daar op in Ternate
eenen geheel anderen keer.

De negende onder-Koning van Indien

Nugnez da Kunha had tot Landvoogd,
in Memfez 'plaats Gonzaho Pereira ge-

noemt.

Hy vertrok in 't begin van 't jaar i f 30,
gierde te Malakka aan, daar hy eenige

dagen bleef, vertrok van daar na Borneo,

alwaar hy met de Koning vriendfehap en
vrede maakte.

Van daar vertrok hy na Ternate, daar

hy 't alles overhoop, en de Portugeezen
in een doodclyke benaaudheit, wegens
gebrek aan alles, ja zwart en uitgeteert

van den honger, vond.

Hy nam, als vierde Landvoogd der

Portugeezen in Ternate, het bewind van
Georgio Memfez , in 't laatfte van Maait
des jaars if 30, over.

Zo ras was Memfez niet ontflagen , of
de gevlugte Koningin liet hem door
eenige gezanten , die zy om den nieuwen
Landvoogd te verwelkomen

, gezonden
had, hevig befchuldigen , en zo levendig

afmalen, dat dees geraden vond, hem
vaft te zetten , en de zaaken naauwkeu-
rig, volgens laft van den onder-Koning

van Indien, te onderzoeken. En alles,

zo net hem mogelyk was, hebbende
doen opftellen , zond hy hem met de
ftukken en bewyzen , die hy verzegelde,

geboeit naar den onder-Koning.

Pereira begon zyn beftier met zeer

veel voorzigtigheit , en zagtmoedigheit

omtrent de verbitterde Ternataanen , en

met geen minder opmerking op de zaa-

ken, die een fpoedige berftelling vereifch-

ten, met ernrtige behertiging van 't be-

lang des Konings.

Hy had reeds vernomen, hoe qualyk

de Koningin het gevangen houden der

Prinfen nam , en hoe zeer de Ternataan-

fche Natie door trotze bejegeningen der

Portugeezen verbittert was. Het eerfte

,

dat hy hier omtrent deed, was, dat hy
met die inlanders, by de minfte gelegen-

heit, billyk, en minnelyk handelde, den

jongen Koning veel meer vryheit gaf,

en gulhertig en beleeft met hem omging;
waar door hy de Koningin, en de meefte

gevlugte Ternataanen, met overvloedi-

gen toevoer van alles, weer na de Negry,
en hoofd-velling , trok.

,1,
Hy zag ook in hoe flegtcn ftaat die

vefting, waar aan nog verfcheide noodige
dingen ontbraken, hem overgegeven was,
en oordeelde dierhalven raadzaam , den.

muur, en bolwerken, die nog onbegon-
nen waren, ten eerften te doen beginnen
en voltoyen.

Dit nu alleen met zyn volk , en buiten
hulp van Ternataanen , te doen , was
onmogelykj om welke te kragtiger aan
te zetten, om hem hier in te hulp te

komen , beloofde hy de Koningin by
openbaren eede, dat hy haar haren zoon

,

zo ras zyn werk aan de vefting voltoit

was , ter goeder trouwe ter hand ftel-

len zou.

Ondcrtuflchen had hy ook gemerkt,
hoe liegt het met de zaake des Konings
ging, en hoe, in plaats van dat hy al-

leen, gelyk billyk was, de voordeden
van den handel behoorde te genieten

j

byna yder Soldaat een handelaar gewor-
den , en daar zo op gezet was , dat 'er

voor den Koning niets, dan het dragen
van zware onkoften, in die Landvöogdy,
overgebleven fchecn te zyn.

Dit zag hy , dat onmogelyk zo langer

beftaan kon. Hy belaftte dierhalven
,

even als Menefez te voren gedaan had

,

dat niemand, buiten de daar toe geftelde

Koninklyke dienaars, hem zou verftou-

ten , zich met eenige den alderminften

handel met de inlanders, of hunne Spe-
ceryen , te bemoejen , of dat hy den
fchuldig bevondenen ten fpiegel van an-

deren zo zwaar ftraffen zou , dat niemand
daar na meer zou luften daar na te den-
ken, veel min, dit werkftellig te maken.
En dit liet hy niet alleen by een open-
baar bevel afkondigen , maar ook al

de fchaalen , maaten , en gewigten , uit

de huizen van al die handelaars ophalen,

en ze of verbreken , of verbranden.

Daarbeneven liet hy van al de Nagelen

,

die yder voor zich reeds ingekogt, en
betaalt had, ook een zeker gedeelte na

den Koninklyken Specery-winkel voeren,

en zo dat lang ingewortelt qUaad eens

klaps uitroejen.

Hoe pryffeïyk nu deze daad van Pereira

in zich zelven, en hoe zeer zy met de

beveelen van den Koning overeenkomende
was , zo hebben ondertufTchen zyne onder-
hoorige Portugeezen niet nagelaten hem
daar over qualyk te handelen , even als

hunne landgenoten ook omtrent hunne
onder- Koningen, en Landvoogden, ge-

daan hebben , wanneer zy de Koninkly-

ke bevelen ftipt naquamen, en zich, tot

nadeel van 's Konings zaak , niet na de

driften van 't gemeen, of na 't welge-

vallen van dezen en genen byzonderen

droegenj hoedanige voorvallen, verwy-

deringen , en opftanden der minderen

tegen
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tegen hunne meerderen, een ongcloove- \

lyic nadeel aan de veroveringen" der P01-

tugeezen gegeven hebben.

Die geltrenge lalt van Peteira , en zó

kort daar op gevolgde huiszoeking van

weeg- en meet-gereedfehap , en de weg-

voering van hunne Nagelen, quam den

Portugecfchc krygslieden , die nu na

geen krygszaaken meer dagten , en dat

ter Huik handelen nu t'eenemaal gewoon
waren, zo bitter voor, dat zy, die hun

hart-ader daar by nu afgelbeden, en zich

als in den grond bedorven zagen, zich

zelven aan de uiterfte woede overgaven.
"

De voornaamfte belhamel onder deze

Lopez oprocrigen was Fernand Lopez , een

oen voor- geeftelyk perzoon, die, daar hy anderen
.naam tot een voorbeeld van gehoorzaam heit
aanzetter hunne Overheit, en van heiligheit in

leven, behoorde geweeft te zyn, in te-

gendeel de voornaamfte beroerder van 't

krygsvolk was , hen in de. mond gevende,

dat het hem als een onduldelyke zaak

voor hen allen voor quam, dat de Land-
voogd hen dus 't brood uit de mond ilal,

en de keel, om zo te fpreken, toewrong.

By dezen moei-al quam Fincent de

Fonfcca, een buitengemeen oproerig, en

war-geeftig man. Doch dezen laatften liet

de Landvoogd, over dat hy de ronde

zeer fors en onbehoorlyk bejegent hadt

,

in de boejen zetten ; maar de overigen,

fchoon van een voornaam voortftuwer

van den oproer berooft , waren voor de

Landvoogd niet wel aantaftelyk, om dat

niet alleen de meefte hier aan de hand
leenden > maar ook onder de hand van de

inlanders geftyft wierden, die, zo wel
als zy, by dit verbod hunne rekening

ganfeh niet vonden, en derhalven het

zelve mede gaarne vernietigt zagen j

want van die byzondere fluik-handclaars

kregen zy voor hunne Specerycn veel

meer, dan van de Koninklyke daar toe

geftelde bewints-luiden , die hen maar
volgens het eerft gefloten verdrag betaal-

den, 't geen zeer veel van de betaling

dezer byzondere handelaars verfchilde.

Het meefte krygsvolk niet weinig hier

door geftyft, begon ten eerften de hoofd-

ing van vefting te verlaten ; van welke zommige
f*ys* voornamen na de Spanjaards, andere na

de Mohammedaanen , de vlugt te nemen;
maar de voorzigtigften onder hen 't groot
gevaar, 't geen daar in voor hunne kin-

.Ook
Vincent
de Fon-
feo>.

Die vaft

gezet

werd.

Het ge-

meen
volk

werd
door den'

inlander

geflyft.

Verdere

uitber-

volk.

Onder 't

welk de
voorzig deren , en vrienden in Portugal

,

Tcrna-
oten la&> vreezende, oordeelden beft,

taanen om z 'cn zelven, nog de hunnen in gc-
bewcgen, vaar te begeven, het zo te Ichikkcn,
om ? *~- dat zy een wee tot den zekeren onder-

leven te SanS van "crtira door de Ternataanen

benemen, zelfs baanden; als welke, zo 'er al iets

te zeggen viel , dan alleen daar over aan

fprekelyk zouden zyn.

J K S E
Dit wel rypelyk overlegt ontwerp

vond ten ceritcn by allen ingang, en

wierd ook zo, zonder eenig uitftcl, met
veel omzigtigheit in 't werk geftelt.

En men gaf niet alleen 't gering volk

onder de Ternataanen , maar ook den

voornaamfte grooten , en Hovelingen,

ja zelf de Koningin , alle bedenkelykc

quade bcrigten tot nadeel van den Land-
voogd, en maalde hem met de levendig-'

fte verwen af, als een man, op welken
zy niet den allerminftcn ftaat behoefde te

maken.
Zy zeiden, dat uit Indien by hen niet

een vriend , maar een doodêlyke vyand
en geweldenaar gekomen was, die niet

anders fchecn voor te hebben , dan hen
allen met ecne fnede 't leven te benemen,
en met hunnen ondergang zich zelven

by den onder-Koning van Indien' aange-

naam te maken; in al het welke hy
nogtans dit oogwit had, van ook daar

door met 'er tyd zich zelven te verry-

ken , en zyn vermogen verder uit te

breiden, zonder zich in 't minfte aan de
belangen van anderen te kreunen, of zich
over zo veel elendigen , die hy , tegen 't

regt der nature en der volken , door zyn
onbillyke verbods- brieven bedorf , in 't

allerminften te bekommeren; maar, voeg-
den zy 'er by, op dat gylieden niet

meend , dat het gevaar en ongelyk ons

alleen raakt j zo vinden wy ons gedron-

gen u te waarfchouwcn, dat gy u niet

om den tuin laat leiden, of met zoete

woorden blindhokken : want gy kont
verzekert zyn, dat Pereira befloten heeft,

zo ras de vefting voltoit is, den jongen
Koning, niet tegenftaande zyn belofte,

en gedanen eed, niet alleen niet los te

laten, maar in tegendeel de Koningin,
met al de voornaamfte grooten , mede te

doen gevangen zetten , om daar door de

inlanders te beter in toom te houden,
en na zyn pypen te doen danflen ; en zo

ook eensklaps volkomen meefter van

Ternate te worden, hen alle tot flaaven,

en zich daar door by zyn Koning, en

den onder-Koning van Indien , aangenaam
te maken.

Deze, en diergclyke leugens, en al

wat hen de ipyt verder tegen Pereira in-

blazen kon, hielden zy de Koningin,
en de Ternataaniche grooten , als we-
zendlyke waarheden, met zo veel fchyn
voor , dat zy niet het minfte daar van in

twyfïH trokken.

De Koningin, een zeer looze en hoog-
moedige vrouw , de befte gelegenheit ter

wereld tot den ondergang der Portugee-

zèn nu voor haar geboren ziende, wift,

buiten dat zy dit alles geloofde, nog
vork heide zaaleen , waar door tuflehen

haar en zommige grooten verwyderingen
geko-

by
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gekomen waren, zo behendig op reke-

ning van die Natie..te zetten,., dat 'er

niets meer noodig was , om de Terna-

taanen tot den ondergang van de Portu-

geezen te doen befluitem

Hier by quam nog dat 'er een alge-

meen misnoegen by die van Tidore, err

Gilolo, die de party van de Koningin

van Ternate hielden, al zedert een ge-

ruimen tyd geweeft, en maar na een be-

iquamen tyd, om zich met voordeel te

jkonnen verklaren, gewagt was.

Juift op dien tyd, als of het zo be-

raamt was ,
poogden de Spanjaarden zich

in de Molukze eilanden weder in te drin-

gen , en daar op nieuw te neflelen.

Antony de Mendoza , onder - Koning
van Nieuw Spanjen , had daar eenige

fchepeny onder 't opper-bevel van eenen

F'illalobos gezonden , die , in de eilanden

yan Gilolo, en Tidore aangekomen zyn-

de, van die tegen de Portugeezen; zo

knisnoegde vorften zeer vriehdelyk ont-

jfangen wierd. Maar door een zwafen

ilorra zeer fchielyk aangeta^: , raakten

'zyn fchepen in den grond, hy, mét al

jdej zynen/.die 'er 't leven afbragten, in

handen der- Portugeezen, en aldus liep

die geheelêondernem.ing te niet.

Dus eindigde dit eerfte gevaar voor dé

Portugeezen. zeer gelukkig, byzonder in

een tyd , dat zy buiten hun weten -,-

meer vyanden dan*zy dagten, onder die

Molukze inlanders , en niet dan al te veel

verborgene fcheuringen en verdeeltheden

in 't midden van hun hadden.

Dit fleurde egter nog eenige tyd in 't

onzekere heen, tot dat 'er eindelyk nog
meer zaaleen ten lafte van Pereira de
Koningin aangebragt zynde , zy by haar

zelven valt itelde nu zonder uitflel haar

vorig befluit uit te voeren, om alle de
Portugeezen in den grond te bederven,

en zich van de zelve eens geheel en al te

ontflaan.

Om dit nogtans ordentelyk te doen,
beriep zy al haar vrienden, en bloed-

magen tot den raad, en lei voor hun
open, hoe de Portugeezen, ten deele

door wroeging van hunne gewiflen over

hun voorgenomen fchelmftuk , ten deele

door fpyt over hunne afgefneden winft,

aan 't bewegen geraakt, niet alleen onder
malkanderen zeer oneenig leefden; maar
dat zy allen ook met een onverzettelyke

drift en woede na de dood van den Land-
voogd haakten.

Bedenkt eens , myne vrienden ( zeide de
vorftin ) hoe fchoone geïegenheit ons nu van
zelfs voorkomt^ om ons van een volk, dat

ons zo godloos , ondankbaar , en heerfchend

behandeld heeft , te ontflaan. Indien ik

berdenk aan de weldaden , hen door Bajang,
myn Gemaal , en uw Koning , bewezen

,

I. Deel.

aan de voorregten hen toegeflaan ^ aan de

verbonden . ten hunnen voordeele ^gemjakf ,

en zo heilig, bezworen; maar zo godloos , en

ondankbaar, • van hen gebroken

-

x ,
dunkt my

onmogelyk té zyn, dat ik my niet eer aan
hun gewroken heb. Brengt n eens binnen

j

hoe fmadelyk zy my , en tnyn kinderen
,

even na 'sKonings dood,gehandelt, hoe zy af
de Prinfen-, nog zo jong zynde, in de ge-

vangenis geworpen , en niets nagelaten heb •

ben , om zich op de zelve wyze van my , uw
wettig vorftin , en hun trouwe Bondgenoote9
.te verzekeren. Herdenkt , zeg ik , hoe ik

zedert mynen ryks-Setel heb moeten verla-

ten , en uit myn eigen ryk , als een beroidp

en verlatene vorftin, vlugten-, en van
'f

een op 't ander zzverven , en dat voor zulke

veragte, en by om zelfs zo gunftig aange-

nomene fchipbreukelingen , tot groot nadeèfi

'vkn myn flaaten , en tot een onuitfprekelyke

droefloeit van myn lieve kinderen j en ondefr

dancn. Daarbeneven begon uw toekomende

vorft , myn zoon Deyaal , niet zo ras , tèt

'Myn groote verquikking, wat meer jaren$
en vequaamheit tot het waarnemen,, van de

rykszaaken te krygen, of men h'eeft hem
door vergif om 't leven gebragt

, gelyk men
nog dqgelyks door 'allerlei vonden %k zyn
broeder Bóhejat, 'uw wettige

r

.é8rft,_.'zoekt

te Men.
'

'_

Derhalven, zo gylieden eenige liefde veh"

ttw mishandelde en-verongelykte- vorftin , zo

gy eenige genegenheit voor uw wettigen vorft

^

en zyne vryheit
, ja zo gy eenige zugt voor

uw eigen welftand en leven hebt, en niet

afwagten wild, tot dat gy met my als ver-

agte Jlaven in die vefting gevangen gezet ,

en op de allerfmadelykfte wyze van die

trotze en ondankbare Natie gehandelt wordj,

zo laat u , dewyl zy in hunne verwydering
ons zelfs tot hunnen ondergang noodigen , en

ons daar toe ook eenigzins de hand bieden, zo
fchoon een geïegenheit , om ons in een reis

aan hen allen te wreeken , dog niet ontftip-

pen; maar neemt met my, die maar een

vrouw ben, een moedig befluit van hei

hoofd dezer geweldenaren eerft van kant te

helpen; na V welk verrigt te hebben, gy-
lieden de overige, die dog als razende hon-

den malkanderen geftadig byten , met weinig

moeite, vermits 'er dan nergens order op

zyn zal, zult konnen doodftaan , en zo
met gemak , meefter van de vefting gewor-
den zynde, in ftaat geraken, om uwen on-

noozelen Koning uit zyn gevangenis te ver-

lojfen, en hem aan uwe vorftin, en aan

alle zyne onderzaten , die zo lang van hun-

ne vorft berooft geweeft zyn, met zo veel

genoegen wederom te geven.

Zy had niet veel moeite van nooden

om hen allen tot haar befluit over te halen:

want buiten dat zy de Portugeezen , van

wegen hunnen Godsdienft, een doode-

lyken haat toedroegen, zo was 'er geen

A a een
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een van hen allen , die niet , wegens me-
nigvuldig geledene fchade, en fmaadhe-

den , onverzoenelyk op hen verbittert

was.

De aanfpraak der Koningin deed in

hun dan geen andere uitwerking, dan

dat zy hunne niet dan te veel ontftelde

gemoederen , te eer, en te kragtiger,

aan 't bewegen hielp, en hen op ftaanden

voet een befluit deed nemen, niet alleen

om dit werkftellig te maken j maar om
ook den zekeren dag, op welken men
dit uitvoeren zou, te beraamen.

OndertuiTchen liet de Koningin in 't

begin van 't jaar ifji, om alle quaad

vermoeden by den Landvoogd weg te

nemen, niet na, hem alle beleefdheden

te bevvyzen, en 't werk van den vefting-

bouw , zo fpoedig , als haar mogelyk
was, te doen voort gaan, ja hem zelf

aan te zetten, om het met allen ernft

voort te dryven , om quantzuis haar

zoon zo veel eer vry te zien.

Zo haart was de beftemde dag niet ge-

komen , of men ftelde eenige lieden,

uitdrukkelyk daar toe gekoren , op deze

en gene verborgene plaatzen omtrent de

hoofd-vefting , en zommige der zelve ook
in hunnen Moorfchen Tempel, die mede
niet ver van de vefting gelegen was.

En men gaf hun laft, zo ras zy zekere

leus, die hen van den Toren gegeven zou
werden

,
gewaar wierden , ten eerften op

de vefting aan te vallen.

Buiten deze waren 'er verfcheide hei-

melyk- gewapende, die dagelyks gemeen-
zaam by den jongen Koning quamen, en

met hem omgingen , volgens gewoonte
binnen in de vefting gelaten , en zo ver-

der na boven op den Toren by den Ko-
ning gegaan. Daar fpraken zy met den

Koning omftandig van de zaak, gaven

hem mede wapenen, en zeiden, dat het

nu tyd was, om moed te fcheppen, en

zich zelven liever vry te vegten, dan

langer op zulk een flaafagtige en veragte-

lyke wyze gevangen te blyven zitten.

De tyd van den dag, die zy ter uit-

voering bequaamrt gekeurt hadden, was

even na de middag , wanneer 's Konings

wagten , en dienaars naar gewoonte ver-

trokken waren , om hun middagmaal te

doen, en ook de Landvoogd geruft in

zyn kamer lag te flapen; een gewoonte,
die men byna door geheel Indien heeft,

om de zwaarfte hitte der Sonne door dit

ruft te myden , en als ongevoelig te laten

voorby gaan ; hoewel de een van die

ruft met veel verquikking, en de ander

weer met veel onluftigheit, opftaat.

De eenige , die daar digt omtrent

wakker was, was de geboeide fincent
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de .Fonfeca, die uit hun ontftelde wezens

en verfcheide fchielyke bewegingen hun

voornemen by giffing radende, hen met

wyzen, wenken, en woorden, terwyl

zy draalden en door vreeze (of 't mis-

lpdige lukken mogt) lammeiden, ernftig aan-

gaan maande •> en eindelyk bewoog , om in

't vertrek , daar Pereira lag , met alle

geweld eenen inval te doen; gelyk zy

ook ten eerften de deur opbraken, en

met hun degens in de vuift ter kamer in-

Iprongen.

ty rop Dit ging nogtans zo lpoedig niet in

jy.ewa- zyn werk, of Pereira, door 't gerugt
:

;

'm
, wakker geworden, en vermoeden van

vofls

"

een quaden aanflag tegen zyn perzoon

hebbende, had zo veel tyd, dat hy zyn

Wapens ook, hoewel maar even van pas,

aangreep, en in flaat geraakte van deze

zyne befpringers door zyn dappere we-
Di' iy derftand nog lang op te houden ; maar
om ds

eiridelyk op twee plaatzen in zyn borft

gevaarlyk getroffen zynde , ftortte hy
kort daar aan, na dat hy zyn dood hun

dier genoeg had doen ftaan
5

al ftervende

ter neder.

Dit was in 't jaar 163Z. het droevig

einde van dien voorzigtigen, minnelyken,

kftyer- en voor zyn Koning zo getrouwen.

p"
D

i

,v
?
r dog van zyne eigene honden zo fchande-

d^*
s

lyk gebetenen Landvoogd, die, indien

ligt den. hem de zynen zo godloos niet belogen,

nochte zo verraderlyk ( daar hy onnoozel

was) by de al te ligt geloovige Terna-

taanfche vorftin aangebragt hadden, ze-

kerlyk de vervallene Portugeefche zaaken

I
niet alleen herftelt, maar daar en boven een

ongeloovelyken luifter toegebragt , en

zich zodanig in de gunft van die vorftin

,

en hare onderzaten , door zyn zagten en

vriendelyken aard, zou ingewikkelt heb-

ben, dat 'er niet anders, dan gewenfehte

vrugten voor de kroon van Portugal af

zouden te wagten, en zedert noit meer
aan alle die onvoorzigtige handelingen

van vorige Landvoogden, die zo groot

een verweidering tuflehen hem en de

Ternataanen hadden gemaakt, zou ge-

dacht geweeft zyn.

It Terwyl de Landvoogd dus ter neder

o»[iult gevelt lag, hadden de anderen, die na
au ara- net teeken , dat men van den Toren ge-

By ven zou, wagten moeften, zo veel ge-

het > duit niet, om dien korten tyd af te wag-
ten j maar zy begaven zich zeer onvoor-

zigtig, en tot verbrodding van dit geheel

zo wel aangelegt werk , te vroeg uit

hunne fchuilhoeken , en vielen op al de

Portugeezen , die hun maar ontmoet-

ten, aan.

Hier door,, als ook op 't roepen van
eenigc dienitmaagden van den Landvoogd
uit de venfters der fterkte , wierd de
ganfche aanflag te vroeg ontdekt 5 waar

op Pereira 's dienaars ten eerften toe- 1532;

fchoten.

Men riep al-om ter wapen ; elk quam, En is

uit vreeze voor zich zelf, op zyn poft, oorzaak

en die befpringers van den Landvoogd
p
an der

wierden ten eerften, zonder dat zy tyd o°cZen
hadden om het teeken te konnen geven, behoudc-

of om hals gebragt, of zy fprongen , om nis«

zulk een dood te ontgaan , van boven
neder uit de venfters. De poorten wier-
den gefloten, de wallen, en bolwerken,
maar even voor het te laat was , met 'er

haaft, zo veel hunne gelegenheit toeliet,

voorzien, en alzo niet alleen de vefting,

maar ook de geheele Natie, uitgezondert \

alleen de beklagenswaardige Landvoogd
Pereira, door Gods wonderlyke beftie-

ring behouden.

Na dit voorval, zo gelukkig afgelo- Gefchii-

pen, vielen 'er groote gefchillen tuflehen
e

e n

n

°
n\eu-

hen, wie men in des overleden Land- wen
voogds plaats ftellen zoude ; maar door Land-

beftelling en de oproerige doorzetting van vo
(
?gh

^

Terdinand Lopez , wierd , zonder eenig- de portu.

zins na die gene , dien het volgens het geezen.

algemeene gebruik onbetwiftelyk toe-

quam , te zien , Fonfeca , zyn groote vincent

makker in 't verwekken van oproer, van de Fon-

zyn banden ontflagen, en opeen fchan- ^cawerd

delyke of liever gewelddadige wyze in de i^V"
1

plaats van Pareira als vyfde Landvoogd vyfde

aangeftelt , tot tyd en wyle , dat de Land-

onder-Koning van Indien een ander der- j
00

?> „

waarts zou goedvinden te zenden. tu»eezea

Het eenige , 't geen 'er onder dezen in Tei-

Landvoogd gedenkwaardigs voorviel, is
nate*

geweeft, dat hy, niet gewillig, maar
gedwongen (vermits de Ternataanen door „^J^,
hun verbod aan hunne onderdanen hem viyheit.

alle toevoer van fpys benamen) en op
't uitdrukkelyk verzoek der Koningin-
ne haar haren zoon Bohejat ter hand,
en ook de andere Prinfen, in vryheit

ftelde, onder belofte dat zy bezorgen zou,

dat de inlanders, als voren, weder alles

ter markt zouden brengen.

Dus kreeg Ternate, 't geen nu elf

jaren zonder Koning , by minderjarigheit

der Prinfen
,

geweeft was, weder een

vorft, en oppermagtig beitierder, van
welken zy hoopten , dat hy de vervalle-

ne zaaken herftellen , en den aiouden luifter

en heerlykheit aan de Ternataanfche

Kroon , die zedert de dood van zyn va-

der Bajang TJllah zeer vervallen was,
weder ophelderen zou; hoewel de uit-

komfte hunne verwagting niet heeft be-

antwoort.

Bohejat dan, Bajang TJllah 's tweede Twee en

zoon uit de Koninginne (vermits de an- twmtigfle

dere uit Byzitten geweeft zyn ) begon de
va

°
n

D^
zaaken van 't ryk in den beginne van 'tjaar nate in 't

1 f3 3 . zelf waar te nemen , en wierd alzo de jaar 1 533.

twee en twintigfte Koning van Ternate.

Aai By
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1533. By zyn bcftiering geraakten de Terna-

Heerfcht taanlche zaaken tot geen meer ruft , dan

zy te voren geweeft waren: want door

zyn geftrenge regering , zo over de min-

deren als over de grooten , haalde hy ten

eerften den haat van velen , en inzonder-

heit een onverzettelyken wrok van de

Prinfen van den bloede , en van velen uit

zynen raad , op zyncn hals , waar op zy

maar na een bequame gelegenheit wagt-

ten, om hem van den ryks-Setel af te

ftooten.

Niet lang daar na viel 'er iets voor,

tenloe- 't geen hen volkomen hun oogwit deed
ken hem bereiken. Eenige Soldaten waren uit de

aftellen
hoofd-vcfting der Portugeezen op roof

uitgegaan , die van deze en gene Terna-

Zeker taanen, niet genegen dit te dulden, op
voorval heeterdaad omgebragt waren. Fonfeca,
geeft daar ophoort hebbende, dat de Ternataanen

genheit. zo ve^e van zvn vo^c hadden doodgefla-

gen , vernam wat daar de oorzaak af was.

De grooten onder de Ternataanen , die

dit ftreng heerfchen van Bohejat al over

lang moede waren, en de gelegenheit,

om zich van hem te ontflaan, nu zo
fchoon ziende, befchuldigden eenparig

hunnen daar in t'eenemaal onnoozelen

Koning hier mede voor Fonfeca , voegen-

de nog vcrfcheide andere lafteringen daar

by, om hem in allen deelen by den Land-
voogd fwart, en zo verdagt te maken,
dat zy hem daar door tot een fpoedige

afzetting van Bohejat mogten bewegen.
Zo ras de grooten den Landvoogd dit

berigt gegeven hadden, twyffelde hy niet

aan de waarheit , van 't geen zy hem te

Tabendii
^e 'e'^en > maar befloot zonder verder

in zyni onderzoek , aanftonds hem van den throon

te ftooten , en Taberidji in zyn plaats te

ftellen.

Dit ging egter f gelyk men wel denken
kan) zo gemakkelyk niet toe : want
fchoon Fonfeca veele van de grooten op
zyn hand had, zo was Bohejat nogtans
zo ontbloot van vrienden niet (gelyk
dwingelanden 'er tog altyd eenigen aan

hun fnoer houden, op welke zy zich

konnen verlaten ) of hy was in ftaat , om
zich daar, immers voor eenigen tyd,
hevig tegen te ftellen.

Bohejat taberidji, die ondertuflehen door den
werd ver- Landvoogd zeer gedragen wierd , ziende,
fogen, dat dit met gemak niet gaan zou, en dat

zyn broeder Bohejat zich in ftaat van
tegenweer ftelde, bereidde zich mede,
zo fpoedig als hem mogelyk was, ten
oorlog, en taftte hem met een ontzag-
chelyke magt , door een groot getal

Portugeezen onderfteunt , zo voordcelig
aan , dat hy hem , met al zynen aanhang
't ryk uitjoeg , en dwong na Tidore,
na dat hy omtrent maar eenjaar geregeerd
had, te vlugten.

Fonfeca
btfluit

Bohejat

plaats te

zetten.

Stryd

hierover

tuffchen

beide de

broeders.

U K S E
Dit verrigt zynde, wierd taberidji,

een zoon van Koning Bajang, by eenc

zyner By zitten gewonnen , weer op
nieuw door Fonfeca als drie en twintigfte

Koning van Tcrnate, in de plaats van den

gevlugten Bohejat , op 't einde van 't jaar

15*3 3 . uitgeroepen, gelyk hy ook aan-

ftonds met het zelve bewind , als de vo-
rige Koningen , begon te regeren.

Deze voorftelling, fchoon 'aan eenige

grooten zeer aangenaam, beviel nogtans

niet allen , en veel min de Ternataanfche

mindere onderdanen : want fchoon zy
den Koning om zyn ftrenge regering

haatten , zo quam hun nogtans als een

grouwelyke zaak voor, dat zy, overlaft

van de Portugeefche Soldaten geleden,

en de zelve volgens hunne verdienfte met
de dood, volgens 't regt der Natie aan

allen tegen zulke roovers gemeen , ge-
ftraft hebbende, nu hooren moeften, dat

men hunnen Koning, dien zy wiften

daar aan onfchuldig te zyn, niet alleen

met de dood van deze Portugeezen be-

fchuldigde, maar die daad nog daarenbo-

ven (even, of dat de Portugeezen buiten

eenige reden, of fchuld, overkomen was)
als een moord , om hunnen Koning zo
veel fwarter, en te meer by zyn Natie
gehaat te maken, opgaf} maar vooral

quam hen dit onverduwelyk voor, dat

men daar uit reden nam , om den Koning
af te zetten , hem uit zyn ryk , zonder

zyn onderzaten daar eens over te hooren,
of na de zaak te onderzoeken, als een

onwettig bezitter, veragtelyk weg te

jagen, en Taberidji, even, of dat aan den
Portugeefchen Landvoogd ftond , in zyn
plaats te ftellen.

Dit verbitterde heimelyk veel Terna-
taanen tegen Fonfeca , die hem alles quaads

hier over toewenfehten.

Hy had ook zedert dien tyd niet veel

ruft in zyn beftiering, ja zelf niet in zyn

gemoed j 't zy dat hem zyn gewifle over

die , en andere buitenfporige daden,

knaagde, 't zy dat hy zyn eigen volk,

waar onder hy befpeurde dat hy veel

vyanden had, niet al te veel vertroude.

Vele van hen , die onrechtvaardig voor-

by gegaan waren in 't maken van een

Landvoogd , hadden zich niet ontzien

hem openbaar te verwyten , dat hy de

voorname oorzaak was van Pereira 's

onnoozele dood , diens bloed tegen hem
om wraak riep , dat ook hy oorzaak was
van 't gevaar , waar in by 't verlies van

de hoofd-vefting ook hun aller levens

byna geweeft waren, en eindelyk dat hy
een onregtvaardig bezitter van de Land-
voogdy, en op geen wettige wyze daar

toe gekoren was, maar als hoofd der

oproermakers door de oproerigen met

geweld , en tot nadeel van die 'er het

naafte

.

Misno

gen Wil

vele P'

tugeei

tegen

hem.
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mafte toe geregtigt was, zich daar in-

gedrongen had.

Aldus dan zyn vyanden van buiten en

binnen hebbende, vertrouwde hy byna

nog Ternataanen nog Portugeezen. Het
zy by nagt, of by dag, men vond hem
noit zonder wapenen; die hy niet ge-

woon was af te leggen, zedert zyn ftaat

zo aan 't waggelen geraakt was. Hy
nam niets met zyn linkerhand aan, of hy
had de regter klaar om van leer te trek-

ken j ja 't fcheen , dat hy , alleen en

zonder menfehen zynde, nog ongeruft

bleef, en als voor de fchaduw der boo-
men zidderde, dewyl men hem menig-
maal, zonder eenige reden, zeer verbaaft

herwaards en derwaards omkyken zag;

een klaar bewys, dat het van binnen

haperde, en dat zyn gewifTe hem den
grootften onluft baarde ; 't geen men ook
daar uit afnam , om dat hy dikwils alleen

gaande , menigmaal fchreyende gevonden
wierd, mhTchien over zyn flegten ftaat,

en den tegenfpoed in zyn regering j die,

na allen fchyn, meer tot zyn voordeel

kon geweeft hebben , dewyl hy den
vryen handel voor ieder een , zonder zich

aan Koning Johan 's bevelen te houden

,

weder open geftelt had.

Onder zyn beftiering liep ook alles in

't wild j naar de krygszaaken wierd niet

gezien; de vefting-bouw bleef, zedert

Pereira 's dood , wéér fteeken , aan de

belangen des Konings wierd niet eens

gedagt , de geregtigheit niet gehand-
haafd , de inlander geftadig verongelykt

,

en die daar over klaagde, maar hier of
daar mede befchuldigt en dikwils onnoo-
zel of ter doodgebragt, of, by een ge-

nadiger handeling, in een zware boete

geflagen.

Al deze zaaken by een , en de haat van

ÜaürVer velen onder zyn eigen Natie, waren oor-
an « zaak , dat 'er zware klagten over zyn

gedrag aan den onder-Koning van Indien,

Nugnez de Czrnba, gedaan wierden, die

een ander in zyn plaats zond. Deze
i'MAo was Triflan d'Ataido^ die in den beginne
wo'( van den jare if 34. zesde Landvoogd der

Po^ Portugeezen in Ternate gekoren werd.

gecfen Fonfeca gaf hem 't bewind zeer gewil-
Lant lig over , en ftelde hem even na zyn

Ten"
1 komft de fleutels der vefting in handen.

in 't ,r
Zo ras en had hy zyn intrede niet

1534 gedaan, en de beftiering aanvaard, of

Tabi dji
deze en gene Ternataanen , die met de

doorie regering van Koning Taberidji niet wel
ïyneby gedient waren, zogten van tyd tot tyd

vcr(
j'

;

° hem by den Portugeefchen Landvoogd
gem; ;t.

verdagt te maken , en quaad zaad te

zaaien. En dit kreeg ingang by den
nieuwen Landvoogd, die van dien tydt

af aan gelegenheit zogt , om hem den
voet dwars te zetten.

Klag'.i

onde

Kon:

Trifl,

Zo ras hadden de Ternataanen , die op
hoop van verandering ten hunnen voor-
deele hem gaarne van kant , en een ander
in zyn plaats zagen, dit niet gemerkt,
of zy wiften, door zommige daar toe

opgemaakte fchelmen, hem by d'Ataido

aan te klagen, dat hy niet alleen voor had
met behendigheit meefter van de Portu-
geefche hoofd-vefting te worden, maar
ook hem zelf, om te beter daar toe te

geraken , uit een hinderlage te doen ver-

moorden, en al de Portugeezen te doen
ombrengen, op dat hy daar door gele-

genheit krygen mogt, om zich van 't

jok der Europeifche vreemdelingen te

ontflaan , en de Ternataanfche kroon
weer tot haar oude onafhankelykheit te

brengen.

Deze befchuldiging , by den Land-
voogd te ligtvaardig tot nadeel van dien

jongen en onfchuldigen vorft gelooft,

was oorzaak , dat men middel zogt , orn

Taberidji onder een goede voorwending
in de vefting te lokken. Hy, by zich

zelven geenes quaads bewuft , en op geen
aanflag tegen zyn perzoon verdagt

,

quam vrolyk de vefting in ; maar zo haaft

hy d'Ataido genadert was, wierd hy in

de boejen gezet.

Hy eifchte van den Landvoogd reden,
waarom men hem zo handelde ; d'Ataido

gaf ze hem. Hy daarentegen betuigde
hooglyk en met veel fierheit hier niets

af te weten , en zich , zo het waar was

,

alle ftraf te willen onderwerpen , die men
een man van minder rang, dan hy, zou
mogen aandoen. Als hy zag , dat al zyn
ernftig betuigen en ontfchuldigen te ver-

geefs was , zogt hy den toorn van den
Landvoogd tegen hem, door minnelyke
bejegeningen en beloften neder te zetten.

Ook dit hielp niets tot zyne vryheit;

maar d'Ataido zond hem met een tamely-

ke wagt van krygsknechtcn na den onder-

Koning van Indien.

Zo ras was hy tot Goa niet aangeland,

of Nugnez de Cunba onderzogt Taberidji

's zaak zeer naaukeurig, en bevond den
vorft t'eenemaal onfchuldig aan 't ver-

raad, waar mede hy betigt was. Hy
zond hem dierhalven ten eerften te rug
na Ternate , om weder in zyn vorig be-

ftier , en Koninklyk gezag , herftelt te

werden.

Ten dien einde vertrok die vorft dan

in den beginne van 't jaar if3f. van Goa,
in gezelfchap van zyn moeder , die

,

haaren zoon, toen hy van Ternate ge-

zonden wierd , niet willende verlaten

,

zich met hem op de reize begeven had >

ook waren verfcheide Hovelingen hem
mede gevolgt, van voornemen hunnen
vorft, die zy wiften dat onnoozel befchul-

digt was , in zyn ongeluk by te blyven.

A a 3 Maar

1534

Hy werd
zwaarlvk

befchul'-

digd.

d'Ataido

geeft dit

geloof.

Lokt
hem in de
vefting,

en zet

hem in de
boejen.

Vergeef-
fche

moeite
van Ta-
beridji

om vryte

geraken.

Hy werd
na den
onder-

Koning
van In-

dien ge-

zonden.

Vry ge-

fproken

,

en we-
derom
gezon-
den.
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Maar zo ras hy met hun te Malakka

gewor-
den zyn
de.

1534.

Stierf tot gekomen was, trof hem een ziekte,

Malakka , waar aan hy aldaar ftierf. Hy had zich

Chriften voor zvn vertrek van Goa laten doopen

,

en was van een Mohhammedaan een

Chriften geworden $ maar ( mynes be-

dunkens) met zo een goed hert, en even

zodanig, als Henrik de vierde, Koning

van Navarre, de Roomfch-Catholyke

Leere omhelft heeft, te vreten, om de

Kroon , en niet om den Godsdienft.

De Portugeezen ondertuflehen gaven

zeer breed van. zyn bekeering op, gelyk

zy ook van andere bekeeringen , by

d'dtaido 's tyd op de kuft van Moro,
aan de uiterfte Noordzyde van Gilolo,

voorgevallen, en waar van wy op een

andere plaats breder zullen fpreken , een

grooten ophef maakten.

In dat zelve jaar had de Portugeefche

werd in 't Landvoogd ook een ander in Taberidji 's

jaar 1535" plaats tot vier en twintigfte Koning ver-

heven , dewyl hy vaften ftaat maakte,

dat hy daar noit weer van daan ko-

men zou.

Deze was Flair, of Hairon, van de

Ternataanen gemeenelyk Heiroen Djami-

ïoe , en by Jarricus , A'èrius genaamt ;

een zoon van Bajang Ullah uit een Ja-

vaanfche Byzit.

Wanneer d'Jtaido hem door zyn lyf-

lyke daad wagten liet afhalen , om hem als Koning
der Por- voor te ftellen ( want zo verre waren de

omtraiT Portugeezen nu al in magt gevordert,

'sKonings dat zy daar Koningen af en aanftelden)

moeder. zo wilde zyn moeder , voor zyn leven

niet zonder reden bedugt , hem niet laten

volgen, verzoekende, dat men hem tog

U K S E
Dit fchrikkelyk ftuk deed hen niet lui

alleen van al de Ternataanen, maar ook Ha-, 'ia;

van al de omleggende Koningen en vol-
***«.-

ken, verfoeid worden. Al de oude fmaad- cn 1

heden , en ontelbare verongelykingen, leggL

die de tyd al eenigzins geileten had , vori
l

Hair

vier en

twintigfte

Koning
van
Ternate.

Schrikke-

maar voorby gaan, en in zyn vongen
ftaat by haar laten zou ; maar zy , in de

plaats van daar na te luifteren, fcheurden

den jongen Prinfe, dien zy vaft hield,

uit haar armen, en wierpen haar, die

van bo-
een jammerlyk gebaar om haren zoon

ven neder maakte, door een onbegrypelyke woede
uit een tegen haar aangezet , van boven neder
venfter ujt een van tje ven fl;e i en harer woonine
werpen. ,

°
r

te pletteren.

Zommige zyn van oordeel , dat zy

tegen haar zo verbitterd waren , om dat

zy wiften , dat zy , een Mohhammedaanfe
zynde , haar zoon geftadig afried vriend-

fchap met Chriftenen te houden , of ook
om de Kroon van hun land t'aanvaarden

,

onder voorwending, dat het hem, ge-

lyk zyn broeders, gaan zou; en dat zy
haar op zekeren dag over die zaak tegen

haar zoon met allen ernft hebbende
hooien fpreken, om hem dat af te raden,

zy daar op zo verwoed wierden , dat zy

deze onmenfehelyke daad aan haar uit-

voerden. Het zy dan waarom zy het

deeden, het is ons genoeg, dat het zeker

is, dat zy het gedaan hebben.

nier

troi -

00
van

uk

quamen nu teffens weer met zulk een ,

ë
^

bittere herdenking hen te binnen, dat hun- ditj!

ne dagelykfche géfprekken als opgepropt we!

waren van vervloekingen, die zy toe-

wenfehten aan die trotze en ondragelyke

Natie, die, daar ze nog zo onlangs op
een ftroowifch was komen aandryven,
en uit medelyden daar ingenomen en ont-

fangen, zich zo hoogmoedig nu dorft

verftouten hunne Koningen af te zetten

,

en aan te ftellen, na haar welbehagen,
en de ingezetenen een jok , voor alle

eerlyke lieden ondragelyk, op den hals

te leggen. Alleen hield Hair, die nog
jong, en in handen der Portugeezen was,

zich ftil, en bleef met eenige weinige by
de Portugeezen.

Hier by quam nog een ander voorval, Een

't geen niet weinig hielp om de omleg
gende vorften, en ingezetenen der nabu-

}

rige eilanden , tegen hen te verbitteren.

Zekere Pinto was van d'Ataido met
een vaartuig gezonden,om Mangindanao,
en andere daar omtrent gelegene eilanden,

nader te ontdekken ; alwaar gekomen,
en wel ontfangen zynde , vertrok hy na
een ander niet ver van daar gelegen
eiland, Sarangani , diens Koning hem zeer

minnelyk bejegende, en met hem een

verbond , onder 't wederzyds drinken van
een teug bloeds, volgens de wyze zyns
lands, maakte. Deze inlanders hier op
ten vollen geruft , maakten niet de minfte

zwarigheit om nu by Pinto , en de andere

Portugeezen, die zy als hunne vrienden

aanzagen, op hun vaartuig te komen

j

maar zo ras en waren zy daar niet wat
binnen geweeft, of Pinto liet verfcheide

van hun beneden werpen, van voorne-

men zynde hen weg te voeren.

De inwoonders giften dit niet alleen

uit het agterblyven van hunne lands-

genoten, die zy wiften, dat na Pinto 's

vaartuig gegaan, en niet wederom geko-
men waren > maar een van deze aange-

houdene lieden (terwyl de andere gevat,

en als de beeften na beneden geworpen
wierden) kreeg gelegenheit, om over

boort te fpringen, en zyn Koning de

droevige tyding van deze trouwlooze
menfehen- dievery te brengen.

Deze vorft , met zeer veel reden ten De

hoogften tegen de Portugeezen ontfto- Kon
|j

ken zynde, liet aanftonds zyn vaartuigen Ja
a

r

n

an . nj

in zee brengen, en met gewapende man-tragti:

nen voorzien. trouw

Deze lieden vielen als verwoed op hetj""^,

Portugeefch vaartuig aan , en zouden kcni

buiten
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buiten allen twyffel daar meefter af ge-

worden zyn, byaldien 'er niet een zwaare

ftorm opgekomen was. Dit onweer
fcheiddc hen wel van een , maar bragt

ondertuflchen Pinto 's vaartuig in het

uiterfte gevaar van te vergaan, zodanig,

dat zy, genoodzaakt zynde al hun ge-

fchut, op dat het vaartuig weer ryzen

mogt, over boord te werpen, ter naau-

wer nood nog weer in Ternate quamen

,

nog eenige weinige voorraad , die, hoe-

wel flegt, byzonder wel quam, mede-,

brengende.

Om deze

Hukken meer,
tegen hen zo

en diergelyke oneerlyke

wierden de gemoederen
onverzoenlyk verbittert

,

dat alle de Molukze Koningen een een-

parig befluit namen, om de Portugeezen
gelykelyk uit te roejen.

Ten dien einde zonden zy niet alleen

gezanten over en weder, en maakten
met de Ternataanen , die al lang daar na

gehaakt hadden, een algemene t'zamen-

zweering tegen hen > maar zy wiften

ook al de Papoafche Koningen mede daar

toe over te halen , om al de Portugeezen,

die nu wyd en zyd verftroit waren, aan
hun aller regtvaardige wraak op te offeren.

Zy vonden dan voor hun allen het

zekerfte, hen voor eerfl (gelyk meer-

maals gedaan was) allen toevoer en

mond-koft, om hen daar door uit te

hongeren, aftefnyden.

Indien dit nu al niet gelukken wilde

,

namen zy, als een tweede middel, voor,
al de vrugt-boomen om te houwen, en
met al het hunne de Negry te verlaten

,

op dat, dewyl zy die van hen doodelyk-

gehaate Natie niet door geweld van
wapenen verdryven konden , zy hen door
deze twee middelen mogten noodzaken
een land, dat zo verwoelt, en daar ge-

brek van alles was, van zelfs te ruimen.

Dit zo beraamt zynde, wierd de oor-

log eerft door die van Ternate begonnen.

Nadatzy, zo behendig, als hen moge-
lyk was, al hun goederen geborgen had-

den (om tog den vyand niet den minften

buit over te laten) vertrokken zy geza-

mentlyk voor 't aanbreken van den dag
uit de Negry, of het opene vlek van
Ternate.

D'Ataido had dit zo ras niet vernomen,
of hy liet hen vervolgen, en met de
minnelykfte beden en beloften verzoeken,

dat hun beliefde wederom te komen
j

maar al zyn vleyeryen , en fmeekingen

,

waren te vergeefs. Van al de Ternataa-
nen was 'er niemand, dan Koning Uair,
met weinige grooten , en eenige van de
geringde zoort, by hem gebleven.

Zy begaven zich eerft na de zee-

plaatzen, die: het verfte van de hoofd-
vefting af lagen, en wanneer de Portu-

L|e >
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na di

boffcl'i.
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aangetaft.

geezen met vaartuigen hen daar quamen
befpringen, namen zy de vlugt na afge-

legen boffchen , en tot ontoegankelyke
klippen. Van daar quamen zy nu en dan zy overi

uit hunne fchuilhoeken, en overvielen al vallen al

de waterhaalders, en houthakkers, die dePortu "

de Portugeezen , om drink-water , en
ff|"nde*

brand -hout, uitzonden. En op dat hun be-

tf Ataido wel ten vollen vaftflellen mogt, *eik

dat zy niet in den zin hadden vrede met komen -

hem te maken , zo ontzagen zy zich ook
niet hun eigen Negry, of 't vlek Terna- Verbran-
te, met veel fchoone Portugeefche hui- den de

zen, die daar in waren, aan alle kanten in Terna-

den lichten brand te fteken, en daar door ^"ry
tot den grond toe alles te doen afbranden}

't geen, by een fchielyken en t'eenemaal

onverwagten inval , zo gezwind toeging,

dat 'er ganfeh geen blufïchen aan was, te

meer, dewyl zy datopeentyd, dat het

zeer fterk waaide, in 't werk fielden.

Byna op dien zelven tyd quamen ook Beweging
al die andere misnoegden , met hunne ver- hunner

bondene volkeren in de wapenen , en Bon^Se-

overvielen de Portugeezen aldaar , die

van geen quaad de minlle g'edagten had-
den, zo ichielyk, en met zo groot een
magt, dat zy niet in ftaat waren hen te

wederftaan.

Op de kufl van Moro, op 't Noorde- De kuft

lykft gedeelte van Gilojo, ofHalamahe- vanMoto

ra, gelegen, rechtten de inlanders een ^r

gel

fchrikkelyk bloedbad aan. Onder ande-

ren bleef daar ook Simon Vaz , een

voornaam Priefter, die daar geftelt was, En de

om hen in de Room-Catholyke Leere, Portu-

daar nog niet lang geplant , meer en meer S"zen

te verfterken, en hoewel Francifcus Al- zeer mi
-

SJ

varez 'er 't leven niet liet, zo quam hy handeld.

nochtans niet , dan doodelyk gewond,
uit hunne handen , en had werk , dat hy
ter nauwer nood met een Praauwtje, of
klein vaartuigje, in Ternate aanlandde.

CatahrunO) onder-Koning van Gilolo , Catabra-

( van wiens aanflag tegen 't leven van den no br
?
nSc

jongen Koning van dat eiland , diens v^iseiv

Momboir hy was , wy bevorens iet aan- door ver-

geroert hebben) meende, dat nu de regtegifom »

gelegenheit, om zich meefter van 't ryk
en

L
W

t

€r

f
C

te maken , by deze algemeene beroering Koning
geboren was. Hy ftelde dat godloos op.

ft.uk ook in 't werk , bragt dien jongen

vorft met vergif om, en maakte zich

volkomen bezitter van dat ryk.

Dit verrigt hebbende, begaf hy zich Brengt

met een groote vloot na de kuft van geheel

Moro , regtte te Momoja gruwelyke Gilolo

geweldenaryen aan, vervolgde de nieuw ^"j
1

cr

bekeerden ( waar van wy onder de zaaken

van den Godsdienft breeder zullen hande-

len) met veel bedreiging en wreedheit,

om hen weer Mohhammedaanfch te doen

worden, ('t geen hem ook van allen,

uitgezondert van den Koning van Momoja,
ge-
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Dit voor-
val de

Molukze
Vefper

genoemd.

Uitne-

mende
nood , en
gebrek

der Por-

tugeezen.

gelukte) en wierd dus volflagen opper-

heer van dat geheel eiland, een van de

grootfle, daar om ilreeks gelegen.

De Portugeezen noemen die den Mo-
lukzen Vefper (in vergelyking van den

Siciliaanfchen ) om dat, ichoon de zaak

in allen deelen dien uitflag,als in Siciliën,

niet had , het ondertulTchen die inlanders

meer aan bequame gelegenheit, dan aan

wil, om het daar toe te brengen, ont-

brak j en ten ware zy de hoofd-veiling

in Ternate tot een plaats van tegenweer

gehad hadden, het zou 'er met der daad

toe gekomen, en 't ontwerp der inlan-

deren in allen deelen beantwoort hebben.

Dus verre waren zy wel hier voor be-

vryd , dat zy niet alle te gelyk van hen

omgebragt konden worden ; maar onder-

tuiTchen zaten zy in een benaaudheit, die

velen wel met de dood zouden hebben

willen verwiflelen.

Hoe bekommerlyk al deze zaaken nu
d1

Ataïdo voor quamen, is ligt te bevroe-

den. Hy kreeg geen ontzet uit Indien,

alle voorraad wierd hem door den inlan-

der afgefneden, 't gebrek in de veiling

nam dagelyks hand over hand toe, zoda-

nig dat een maat Ryfl nu reeds twintig

maal zo veel , dan te voren , gelden

moeit.

Hy was met de zynen in die veiling als

opgeiloten, of belegert, durvende niet

een Soldaat om lyftogt te zoeken, geen

waterhaalder , of houtkapper na 't bofch

zenden , vermits geen der uitgezondenen

weer te voorfchyn quam , een vail bewys,

dat zy van de Ternataanen ( die niet ge-

woon zyn voor de vuiil te vegten , maar
hier of daar uit een hinderlage met pyl en

boog hunne vyanden waarnemen) om-
gebragt, en hunne hoofden in zegepraal

mede gevoert waren.

Het nypend gebrek was oorzaak , dat

het volk tegen den Landvoogd, gelyk

gemeenelyk in zulke voorvallen gebeurt,

geweldig morde, en 't niet wederkomen
van hunne makkers deed hen , fchoon hy
't hun gebood , en de noodzakelykheit

klaar toonde , weigeren , buiten de hoofd-

veiling te gaan j maar wanneer nu de

weinig aangebragte voorraad van Pinto

al mede weg, de bezetting door zwaren

UK S E
hongersnood zeer gemindert, en het al-

r »ii

dus tot het uiterile gekomen was, quam ztal
'er weer een lugtje door een matig ont- gicJ

zet , 't geen als uit den Hemel viel. ° Ui
i

Simon Sodrco bragt eenigen voorraad,

met een tamelyk getal van krygsvolk,

van Malakka voor den Landvoogd van

Ternate mede. Dus was Leiden voor een 't Ui
tyd ontzet j 't geen hen ook aanHonds n;|di

den moed deed grocjen , om , door iet
n

gewigtigs te ondernemen, hunne vyan-
gt
Kj

den tot reden , en de verwarde zaaken

weer tot vorigen ilaat te brengen.

Zy Helden dit ook ten eerilen in 't

werk , en hadden 't geluk van , by ver-

fcheide uitvallen, Toroeto, een veiling

van redelyke ilerkte , Calamatta , en eeni-

ge andere kleine plaatskens , als zonder

ilag of iloot te veroveren. Dit gaf hun
weer een kleine ademhaling, zo dat zy
hier door gelegenheit bequamen, om nu

dan zich zelven weer van eenigen

f

en

voorraadt , dien zy by de vyanden von
den, te voorzien > maar het duurde niet

lang, of alles begon hun weder tegen te

loopen.

Zy kregen in 't jaar i
f.35". weder op z

nieuw gebrek aan mond-koit, en anderen ^U
noodigen voorraad. Hun volk begon "H
ook weer geweldig te verminderen, ^f
voornamelyk by een ilag ter zee tegen irtjl

de Tidoreezen , daar zy in 't eeril deer- 1 M
lyk klop kregen j en , na den ilryd hervat

te hebben, volkomen uit de zee geflagen

wierden. Dit zag 'er nu zuurder uit, Vrdj

dan oit te voren , en verhoogmoedigde d'jl

den trotzen Tidorees , en moedigen Ter- ^!jj

nataan zodanig, dat zy de Portugeezen gl9
veel naauwer, dan oit, in hunne hoofd- ^
veiling opilootten. hne

In dezen bedroefden ilaat, waar in zy w%
nu nog te land, nog ter zee, 't aller- ^\®
minilen uitregten konden , bleven zy een
geruimen tyd belegert, en hielden dit

tot groote verwondering, en van den
inlander, en van hun zelfs, meer door
een onbegrypelykegoedertierenheit Gods,
dan door hun eigene kragten , zo lang

gaande , tot dat 'er eindelyk volkomen
ontzet, met den vervanger van d'Ataido

quam opdagen.

TWEE-
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DE onder-Koning van Indien is niet infiaat om hen ontzet te zenden. 7 Geen hy

egter na vermogen doet. Antoni Galvaan word door den Koning tot d'Ataido 's

' vervanger gekoren. Vertrekt na Coetsjien. Komt behouden in Ternate , en word als

zevende Portugeefche Landvoogd in Ternate ontfangen. Deftige hoedanigheden van
Antoni Galvaan. En zyn eerfie verrichtingen. Sterkte van 't leger der verbondenen

tegen de Portugeezen. Zy verjierken Tidore. Galvaan laat hen tot vrede noodigen.

Dien zy veragtelyk afjlaan. Waar op hy bejluït hen aan te taften. Fertrekt met de

fchepen na Tidore. Land mei drie honderd man. En word van den vyand ontdekt , en

eerft van Bohejat aangetaft. Dien hy tegen trekt , en, na dappere tegenweer
, flaat.

Bohejat 's dood. Galvaan dryft den vyand op de vlucht. Wint de fterkte. En ook de

ftad Tidore. Die hy beide verbrant. Krygt veel gevangenen. Galvaan laat de Koning
van Tidore tot vrede noodigen. Welken die vorft aanneemt. De voorwaarde van dien.

Galvaan trekt met zyn vloot van Tidore, om Catabruno aan te taften. Word door een

fiorm in zyn voornemen belet. Oproer van eenige Soldaaten tegen Galvaan. Die hen

zoekt ter neder te zetten-, dog te vergeefs. Zy gaan fzeil, en verlaten hem. Zonder

oit daar over geftraft te zyn. Galvaan brengt de Ternataanen allengs weer aan de

hoofd- plaats. Zy veragten Hair, en willen Taberidji als hunnen Koning hebben.

Met aanbieding, dat Galvaan hen endertujfchen regeeren zou. Aanmerking over die

aanbieding. Men moet noit een ander zyn minnares, of ryk, aanbeveelen. Eenige

voorbeelden daar van. Zeldzaam voorval van den Heer Johan van Dam , Landvoogd
van Amboina, en zyn Bruid. Galvaan fiaat die aanbieding edelmoedig af. Door zyn

beleid, en miltdadigheit , doet hy al de Ternataanen wederkeeren. Hen Hair goedkeuren ,

en herfielt daar door de vervallene zaaken. Hy maakt vrede met de Koningen van
Batsjan, en Gilolo. Zyn vordere nuttige handelingen. Der inlanderen ontzag, en

liefde voor hem. Hy verflaat een magtig zee-roover door Fernand Vinaigre. Herftelt

de zaaken van hunnen Specery-handel, zo in Amboina, en Banda, als in de Moluccos,.

Door 't zenden van een vloot na Amboina onder Jacob Lopez d'Azevedo. Die de kuft

van Hitoe onder de Portugeefche Kroon brengt. Hy zend Focatia na de Papoefche
eilanden, en brengt die Koninkjens onder 't Portugeeich verbond. De Molukze
Koningen verzoeken aan Johan den derden , hem voor zyn leven daar te laten. Dog
dat loopt te niet , en hy word vervangen. Georgio de Caftro word agtfte Portugeefche

Landvoogd in Ternate. Groot verval der zaaken onder hem na Galvaan 's vertrek.

De Ternataanfche Koning Hair nader befchreven. Onder hem wordt de Portugeefche

veiling voltoit. Die van Tidore laten de Portugeezen ook een vefting bouwen.

7 Geen Hair verbittert. Die vrede met die van Gilolo maakt , en hun Heer word.

Jórdan de Freitas vervangt , als negende Portugeefche Landvoogd in Ternate , de Caftro.

Zes Spaanfche fchepen komen van Mexico , om de Moluccos te veroveren. Begeven

zich onder die van Tidore. Geven zich over aan den Portugeefchen Zeevoogd , Ferdi-

nand de Soufa. Met welken zy ook in Amboina komen. Dood des Spaanfchen Zee-

voogds. Xaverius komt in Ternate. Even na Koning Hair 7 gevankelyke vervoering

na Goa. Die van verraad befchuldigt ; dog onfchuldig wederom gezonden, en herftelt

word. Die zedert zich aan de Portugeezen zocht te wreeken. De Freitas gevangen na

Goa gevoert , en Bernardyn word voor eerft tiende Portugeefche Landvoogd van
Ternate in 't jaar if47, en komt als vafte Landvoogd in 't jaar iff$. nog voor.

Moejelykheden met den vorft van Gilolo. De Sofa wint zyn vefting, en krygt hem
gevangen. Die zich zclven vergeeft. Zyn zoon vervangt hem als Koning van Gilolo.

Hair'mü bitter haater van den Chriften Godsdienft. Hy zend Laülata om Amboina te

'veroveren. Die verfcheide dorpen onder Ternate brengt. Misflag van Jarricus over dien

perzoon. Laulata geraakt in Amboina aan zyn einde. Henrik de Zaa brengt die

dorpen weer onder Portugal. Nieuwe onruftigheit van Hair. Hy laat de Koningin^

ja de Portugeezen zelfs, niet ongeraakt. Waar over zy hem in 't jaar 1 ƒ$ƒ*• in zyn

Paleis'vermoorden.

I. Deel. B b De



*5>4 M O
IS3S-

De
onder-

Koning
van In-

dien is

niet in

ftaat om
hen ont-

zet te

zenden.

t Geen
hy egter

na ver-

mogen
doet.

DE onder-Koning van Indien,

Nugncz da Cunha , wift door

vericheide berigten wel, ih

hoe droevigen ltaat de Mo-
lukze zaaken ftondenj maar

hy had voor de ftad , en de vefting van

Diu, die hy wilt dat met een belegering

der Turken door een magtige vloot van

Suez, een voorname haven der roode zee,

gedreigt wierd , zo veel bekommering,
dat hy zich niet al te veel van volk,

dewyl deze plaats als de fleutel van In-

dien was, ontblooten dorft. Evenwel
aan de andere zyde overwegende, hoe
veel zyn Koning aan de Moluccos gele-

gen was , vond hy geraden d'Ataido,

niet alleen zo veel ontzet, als hem mo-
gelyk was, maar ook een vervanger , vol-

gens 's Konings laft , toe te zenden.

Dit was wel zyn befluit; maar 't voor-

naamfte, te weten geld , ontbrak hem
meert. Nogtans liet hy na vermogen
ten eerften alles vervaardigen, en gaf aan

Antoni Galvaan kennis, hoe de Koning
hem de Landvoogdy van Tcrnate opge-
dragen had.

Uit liefde tot zyn vorft , die in dien

bekommerlyken tyd een ongemeene goe-

de keure aan hem gedaan had , en uit een

innerlyke zugt tot den welftand van 't

Antoni
Galvaan

werd
door den
Koninig

tot d'A- gemeene beft , nam hy dat aan ; niet
taido 's

vervan-

ger ge-

koren.

Vertrekt

van
Coets-

jien

,

komt be-

houden
in Ter-
nate.

tegenftaande hy wel wift , in hoe ]am-

merlyken ftaat daar alles ftond, en in

hoe groot een gevaar hy zich begaf;

maar, 't geen hem voor al nog in tyds

had konnen doen aarfèlen , was, dat hem
nog volk , nog voorraad , zo van mond-
koft, als andere dingen, nog geld (de
voornaamfle zenuw des oorlogs) mede
konden gegeven worden.

Dit deed hem dit ampt egter niet van
de hand wyzen, maar in tegendeel zyn
eigen middelen, by dezen hoogen nood

,

ten dienfte van zyn Koning aanfpreken,

en dewyl hy een zeer ryk man was , voor
zyn geld krygsvolk huuren, mondkoft,
en andere noodzakelyke dingen, die hy
oordeelde daar den meeften dienft te zul-

len doen , koopen , en ook eenig vrouw-
volk mede op reis nemen , ten einde de
vyanden te meer de hope, van de PortU-
geezen te doen uitfterven , te benemen,
en alzo met 'er tyd afzetzels van hun ei-

gen volk te krygen.
Dus van alles voorzien zynde , vertrok

hy van Coetsjien
, gierde (volgens der

Portugeezen gewoonte) op Malakka
aan, en quam zo, overBorneo, behou-
den in Ternate.

Zo dra was hy niet ten anker geko-
men, of hy wierd, niet alleen van den
Landvoogd, en al 't krygsvolk, maar
zelf ook van de Priefters , met vreugde-
liederen , en heilige gezangen , zeer

U K S E
!
ftatelyk ingehaalt, en met zo veel gené-

genheit behandelt ^ als zy aan zo grooten,

en als uit den Hemel zo gunftig en tydig

verfchenen verloflèr zouden hebben kon-

nen bewyzen.
Hy nam ten eerften 't bewind van

Trijian d'Ataido over, en wierd in de

maand April des jaars if 3/. als zevende

Portugeefche Landvoogd van Ternate

voorgeftelt.

Zo ras had hy den voorraad niet te

land doen brengen , of hy fchikte op
alles nette order. Over de Hal- en an-

dere waaren, ftelde hy Overheden, en

opzienders, die zorge moeften dragen,

dat alles behoorlyk te krygen , en voor

een redelyken prys te bekomen was.

Even zo liet hy ook, als een Godvrug-
tig beftierder , zyn gedagten over de

zake van den Godsdienft gaan, en gaf
aan den Stedehouder (Vicaris) des Bif-

fchops ten dien einde de nieuwe beve-

len van den Portugeefchen Kardinaal Al-

fonfus over.

Zyn ganfche regering door gaf hy on-
gemeene blyken van byzondere Godvrug-
tigheit, en voortzetting van den Gods-
dienft (gelyk wy op zyn plaats zullen

toonen ) van minnelykheit , en regt-

vaardigheit in 't behandelen van de
menfehelyke zaaken, en van een gade-

looze liefde tot zyn Koning, en des zelfs

belang.

De krygstugt herftelde hy tot verwon-
dering , en bragt die verwilderde los-

bollen, zo door vriendelykheit als door
1

gematigde ftrengheit , die hy beide tot

groot ontzag* byzonder tydig wift te

mengen , tot zulk een onverwagte beda-
ring en gehoorzaamheit , dat zy veel eer

befcheidene en beleefde Borgers , dan
Soldaten, geleken.

Noit is 'er een Landvoogd onder
hen geweeft , die met meer ernft de
gerechtigheit handhaafde , en die , zo
door die deugd als door zyn rekkelyk-

heit, meer genoegen aan al zyn onder-

zaten gaf.

Geen minder zorg droeg hy voor den
vorderen opbouw der vefting, 20 verre

dé tyd en nood toeliet. De preuven,

die hy van zyn dapperheit, en moed,
tegen zyn vyanden gaf, overtroffen zeer

verre den pligt van een Landvoogd, zich

zelven noit ontzien hebbende , nevens

een gering Soldaat ter wagt te gaan , zo
om 't gemeen volk aan te moedigen, als

wel byzonder om altyd een wakend oog
over alles te houden, en dus te gelyk de

pligt van een wakker beftierder, en veld-

heer, waar te nemen, volgens de taal

van Agamemnon by Homerus in zyn

Iliad. B.
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\ Dat is:

Den vor/l betaamt het niet den ganfchen

nacht te ronken ,

Den raadsman , aan wiens zorg men vol-

keren vertrouwd j

Dien V al bevolen is. Men eifcht in hem
.1 de vonken

Van een doorzichtig oog , V geen volkeren

bebouwd.

Menigmaal zag men hem, daar maar
iets van gewigt te doen was , eerft op
den wal, en denvoorfteninveel uitvallen,

zonder eenig gevaar te ontzien j 't geen
hem by de Soldaten zeer bemind, en by
den vyand gevreeft maakte.

Ondertuiïchen hadden de Bondgeno-
ten , vyanden der Portugeezen , meer
dan vyftig duizend man byeen gezamelt,
en den ouden Koning Bohejat, die mede
in dat leger was , beloofd in zyn ryk te

herftellen. Met deze magt van volk

Waren zy op , en omtrent Tidore geko-
men. Zy hadden die Negry met wal en
gracht omringt, en daarenboven op een

hooge rots, die boven dezelve lag, een

voorname fterkte gebouwt , van welke
zy de Portugeezen, inzonderheit die uit

viflchen gingen , veel fchade toebragten.

Dit ftond Galvaan ganfch niet aan,
die , vreezende dat dit wel een langen

oorlog zou mogen geven , waar door hy
by verloop van tyd in den zelven nood

,

als ÜAtaido ( inzonderheit wegens gebrek
van volk tegen zo groot een menigte van
vyanden) zou konnen geraken, vond hy
goed een proeve te nemen , of men niet

tot een verdrag zou konnen komen.
Ten dien einde zond hy eenige ge-

zanten na Tidore, en liet alle de tegen

hem verbondene vorften minnelyk ver-

zoeken, de vorige gefchillen door een

pryfTelyken vrede by te leggen en te ver-

geten ; maar 't was zo verre van daar,

dat zy dit zouden aannemen, dat zy in

tegendeel , daar door ten hoogften op-
geblazen, deze gezanten met zeer veel

veragting , en met een vervloeking van
den Portugeefchen naam , wederom
zonden.

Galvaan de hartnekkigheit van dit

volk ziende , nam daar op een kloek-

- ier

?« de

'fl

Gal au

laaien

'tot-de

noo-

gen:

Die»
v«;; e-

lyk •-

jQaai

Wa
; op

hy 1 luit

henlan

'e 'een.

moedig beüuit van dien hoon niet onge-
wroken te laten. Na een ernftig gebed
tot God uitgeftort te hebben, liet hy al

zyn vaartuigen, die hy by een krygen
kon, tot zynen aanflag vervaardigen.

Hy had vier groote fchepen en eenige

mindere vaartuigen. Deze bemande hy
met omtrent vier honderd welgewapende
lieden , waar onder honderd en zeventig
Portugeezen waren, de overige belton-
den, of uit Koning Hair met weinige
Ternataanen van aanzien, die by hem
gebleven waren, of uit ander flegt volkje,
en eenige flaven der Portugeezen. Hy
liet den vorigen Landvoogd , Triftan d'rf-

taido , benevens eenige van zyn befte

vrienden, 'in de vefting, om die by zyn
afwezen te befchermen , trok zo regt op
Tidore aan , en quam , zonder iet quaads

te ontmoeten, een pyl-fchoot van daar
ten anker.

Van daar bezag hy die Negry, en
nam acht op haar ganfche gelegenheit,

terwyl hy 't op ftrand van gewapende
vyanden zag grimmelen.

Dit tot zyngenoegen gedaan hebbende,
vond hy met zynen raad goed, den eer-

ften aanval op de fterkte, die op die rots

boven de Negry lag, te doen. Hier toe

koos hy honderd en twintig Portugeezen,
en twee honderd andere Soldaten, uit,

terwyl de overige, die op de fchepen,
en vaartuigen bleven, den vyand door
hunne gedurige bewegingen , in fchyn
van hier en daar te landen , zouden bezig
houden.

Na dat hy dit wel beftelt , en door
een van de gevangenen een net berigt van
alles, ook van den weg , dien hy houden
moeft, bekomen had, trad hy den een
en twintigften van Winter-maand des

jaars 15-37. omtrent de vierde nagt-wake
wat ver van Tidore te Jande, en trok
zeer ftil, meeft door 't bofch zyn weg
nemende, naar den top des bergs,' met
langzame fchreden , om zyn volk niet te

veel door 't opklimmen af te matten.

Dus hadden zy al een fraai rak afge-

legt, wanneer de dag begon aan te bre-

ken, en hun aanflag, door 't fchitteren

van de Son op hunne helmen, en wape-
nen , den vyand openbaar te worden.
Aanftonds was daar alles in rep en roer,

en een gefchreeuw ter wapen , dat 'er de
bergen af daverden , en het bofch van we-
dergalmde. Elk met een vafte hope van
een gewenfehte zege over zo kleinen ge-

tal vyanden , als zy nu recht gewaar
wierden, bezet, repte zich, zo veel hy
kon, om de eerfte by den buit te zyn,
die hen (na hunne gedagten) niet ont-

gaan kon.

Onder de eerfte, die zich zien liet,

was Bohejat, ongetwyftelt door 't fmer-

telyk herdenken aan zyn verloren Kroon
niet weinig daar toe boven anderen aan-

gezet. Hy quam met een matige troep

volks uitfehieten , om voor eerft den

vyand den pas van te ontvlugten af te

fnyden, en hem daar na zo veel voor-

Bb 2 deeliger

1537»
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En, na
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weer ,
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Bohejat

's dood.

in 'tjaar
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deeliger met het geheel leger aan te

taften j maar dit ging buiten zyn giffing

:

want Galvaan quam uit het boich op een

kleine vlakte te voorlchyn, 't welk Bo-

hejat , wel ziende, dat hy voor had hem
te omcingelen, zo ras niet gemerkt had,

of hy trok hem zeer moedig tegen.

Hy verfcheen met een Helm op 't

hoofd, hebbende een Pantfier aan van

yzere plaatjens over een ( volgens 's lands

wyze aldaar) by hen een Badjoe Befy

genaamt
,
gclyk zy 'er ook wel van Ke-

ten- of Malie-werk hebben, die zy Badjoe

Rantei noemen.

Dus uitgeftreken, en geharnaft, een

vcrfchrikkelyk flagfwaart met beide zyn

handen , als of hy alles tot hutspot kap-

pen zou, eenigen tyd over en weder ge-

fwaait hebbende , viel hy als verwoed

midden onder de vyanden met zo veel

rukkeloosheit , en verwaarloozing van

zich zelf, dat hy , ten eerften gevaarlyk

gewond, ter neer zeegj maar, als een

moedig held, zyn kragten hervattende,

rees hy aanftonds weer op , en begaf zich

weer, om de zynen niet kleinmoedig te

maken , onder de voorften van zyn troep,

zonder hen de fmert, die hy leed, en

heldagtig verbeet, in het minfte te laten

blyken.

Hy vogt (als men denken kan) -vol

wanhoop, dewyl hy gevoelde, dat hy
dien dans niet ontipringen zoude , en

deed verfcheide Portugeezen zyn dood
zeer duur ftaan j maar zyn wonden ganfeh

niet verbonden, en zyn bloed door zyn

verwoedde flagen meer en meer aan het

bewegen geraakt , begon hy door 't ver-

lies van 't zelve al zieltogend, en met
een half gebroken gezigt , weder ter

neer te zygen. Pas had hy zo veel tyd,

en begrip, dat hy tegen zyn lyf-wagt

zeggen kon : Brengt my weg, op dat ik

niet ten fpot van die honden (meenende

daar mede de Portugeezen) daar blyve

leggen , en myn ligchaam geen voorwerp van

hunne mishandeling zy.

Hy wierd dan, hoewel niet zonder

het uiterfte gevaar, dewyl Galvaan zeer

hevig op hen indrong , uit den ftryd

gevoert, en gaf niet lang daar na den
geeft.

Zodanig was 't einde van dien onge-
lukkigen vorft , die , te jong aan de

Kroon gekomen, of wat te barfch van

aart , en te ftreng in 't regeren geweeft
zynde , zyn onderzaten hier door wel
zeer verbittert , maar geenzins verdient

had, op zo een verraderlyke wyze van

de zyne gehandelt, zo godloos en valfch

betigt, en daar op zo fchandelyk van

zyn ryks-Setel gefchopt , en ten ryke

uitgejaagt te worden.

Zo haalt nu zagen de zynen hem den

geeft niet geven , of zy begaven zich alle 'S

met veel verbaaftheit en zo groot een Ga ' I

wanorder op de vlugt , dat zy ook ande- y
;vya:

19.
re troepen, die hen tegen quamen, en ter fc
hulp toegezonden waren, eerft mede in

wanorder, en daar na ook volkomen op
de vlugt bragtenj zodanig dat Galvaan,
die hen kort op de hielen volgde, en
hun geen gelegenheit van zich te her-

ftellen gaf, hen meeft in de pan hakte,

en , met een behendigheit zich in die

hitte onder eenige vlugtelingen begeven
hebbende, mede in de veiling indrong, yn
en 'er alzo meefter af wierd , zonder fterl

meer dan eenen flaaf verloren te hebben.

Hy dankte Godt over die gelukkige
zegen , en overwinning, byna buiten

bloedftorting verkregen, 't geen de zy*

nen niet weinig tot verdere ondernemin-
gen aanmoedigde. Ten eerften ftak hy
ook die fterkte in brand , welkers vlam
de vyanden beneden zo ras niet gewaar
wierden, of zy vlugtten alle zeer ver-

baaft over hals en kop na 't open veld de £„
ftad uit, latende dezelve met al hun de

fchatten ten proy van den vyand.

Galvaan merkte dit niet alleen j maar
bediende zich daar van ook met zo veel

voordeel, dat hy met de zynen, onder
een vreelTelyk veld-gefchrey en geklank
van Trompetten, van de fterkte na be-
neden quam, en de poorten der ftad,

die hy benevens de bolwerken zonder
eenige bezetting vond, zonder flag of
ftoot introk.

Vermits 'er nu veel buit in Tidore
Die

was, zo ftelde hy ten eerfte order, om beidi

't al te driftig en onvoorzigtig plunderen vetbi,

te beletten, dat al de huizen in brand
geraakten , zo dat de Soldaten , tot hun
groote droefheit, 'er byna niets, dan
eenigen voorraad van mondkoft , dien hy
hen wel gunde, tot buit kreegen.

Dus lag in weinig uuren de ftad niet

alleen in kooien , maar door die voor- ki

zigtige daad kreeg hy ook zeer veel van veel

de vlugtende Tidoreezen , en hunne "
Bondgenoten, gevangen, nam nog een

Jonk, en veel anderen vaartuigen, die

hy in de haven leggen vond j daar hy
anderzins , zo hy zyn volk met plunderen

had laten begaan, in groot gevaar ge-

raakt zou hebben, door dien zy zich

reeds te veel van malkanderen verftroit

hadden.

Na deze overwinning begon men den

vyand te land , en ter zee , zoodanig te

benaauwen , dat hy door de menigte des

volks, zo van de Tidoreezen, als van

hunne Bondgenoten , op dat klein eiland

groot gebrek van mondkoft begon te

krygen.

Daarbeneven wierden verfcheide Ko-
ningen niet zonder reden bevreefl, dat

de

ï
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, de Portugeezen met hunne fchepen wel

een inval in hunne landen , 't geen hen

nu niet zwaar zou gevallen hebben, doen

mogten.

Derhalven deed het gebrek aan de

eene, en de vrees aan de andere zyde

verfcheide van die vorften den Koning
van^Tidore, en de verdere verbondenen

,

verlaten, en weer na hun land trekken,

om, terwyl zy een ander niet helpen

konden, het hunne niet te verliezen,

maar zo lang 't hen mogelyk was, te

befchermen.

Deze voordeelige gelegenheit nam
Galvaan wederom zeer wel waar, oor-

deelende het nu den regten tyd , om met
eere uit den oorlog te fcheiden door

een nieuwe aanbieding van vreede aan
»' en-den Koning vanTidore, aan welken hy

ten dien einde weer gezanten met een

zeer beleefden brief zond, oordcelende,

dat zyn moed nu wel wat zou gezakt

zyn.

Die vorft, die zyn fterke vefting ver-

woeft , zyn ftad verbrand , zich zo deer-

lyk geflagen , van mondkoft berooft

,

reeds van verfcheide magtige Bondgeno-
ten verlaten, en door al die noodfehik-

kelykheden zich te gelyk in een groote

verlegenheit gebragt zag, was, in de

plaats van dit verzoek af te wyzen , daar

over byzonder in zyn fchik , en nam het

aan, kragtig daar toe door zyn broeder

aangezet, die Galvaan om de roem van
Zyn zonderlinge deugden lang bemind,
en na gelegenheit om zyn vriend te kun-
nen worden, gewenfcht had.

Dus wierd de vreede op die voorwaar-

de getroffen ," dat de Tidoreezen van
^"Hn. hunne zyde allerlei wapenen en gereed-

fchappen, die zy van de Portugeezen nu
en dan tot buit bekomen hadden , weder
zouden geven > alle Nagelen alleen aan

de bewintsluiden van Koning Johan den
derden , tegen den zelven prys als die van

Ternate, leveren, en niemand van der

Portugeezen vyanden eenigermaten hel-

pen j dat ook de Portugeezen , van hun-
ne zyde , de Nagelen eerlyk betalen , en

hen in 't herbouwen van de ftad Tidore
behulpzaam zyn zouden. Dit beloofden

Zy beiden , en van dien tyd af was de
vreede niet alleen beftendig j maar wierd
door wederzydfche gefchenken, byeen-

komften , en byzonder door Galvaan 's

goede trouw, en gulhertigheit, ook zo-

danig verfterkt, dat 'er aan wederzyde
niet het minfte mistrouwen meer over-

bleef.

Na dat nu Galvaan de zaaleen aan die

zymötkant herftelt, en in ruft gebragt had,
van . begaf hy zich met zyn vloot na Gilolo

,

Cata

a
. om den geweldenaar Catabruno, die door

bo a t§ zyn bedreigingen het daar alles deed
tafk: -

[97

c v >r-

.aarm

Galv,

trekt et

fidderen , en al de Chriftcnen (die zyn 1537;

woede niet dorften afwagten) had doen
afvallen , tot reden en een voor hem
loffelyken vreede te brengen > maar ter-

wyl hy zich daar na toe begeven had,
wierd hy door een zwaren ftorm op den
Ternataanfchen wal niet zonder groot Word
gevaar gefmakt, en daar door belet op door een

dien tyd dit voornemen verder uit te ftürm m
voeren, te meer, dewyl'nu de tyd geko- nemen°

r"

men was, van de wederzending der fche- belet.

'

pen na Indien, by welk geval zich een

nieuwe zwarigheit voor Galvaan opdeed, Oproer
hier in beftaande, dat de Soldaten in een van eeni*

oproerigc drift , op 't zien der fchepen , ëe SoIda_

die ftonden te vertrekken , niet alleen Gd?afn?
zeer baldadig hunne verloffing , maar daar-

enboven nog van hem vorderden ieder

zo veel Nagelen, als hen goed dagt, of
hun vermogen toeliet, te mogen mede
voeren.

Hy zogt hen eerft door zyn gezag tot Die haar

bedaring te brengen; maar ziende, dat zoekt ter

het zelve geen gewenfehten uitflag geven ne
f
er te

, ° ,
D

, 1
ö ° 1 zetten

;

zou , begon ny hun door zagte woorden, jog te

en door zyn eigen voorbeeld , te toonen , vergeefs,

wat hun pligt was, en te zeggen, dat

hy niet alleen voor zich zelven (gelyk
andere Landvoogden wel gedaan hadden

)

niet d'allerminften byzonderen handel

gedreven ; maar daarenboven nog dat

groot gefchenk van Nagelen, 't welk
hem door de Koning , en de voornaam-
ften van Tidore vereert was, in 's Ko-
nings Specery-winkel had doen brengen.

Hoe veel billykheit *er nu ook in dit

zyn voorftel lag, 't en hielp niets ter

wereld. Het quaad was te verre geko-
men, en de win-zugt had hen nu zo

vervoert en vooringenomen , dat 'er geen

plaats voor de allerminfte reden in hen
overgebleven was.

Derhalven gingen vele der t'zaam- ^ ^an
gezworenen maar met de zaak voort, 'tzeü,en

begonnen reeds een groot getal van Spe- verlaten

ceryen in te fchepen, en ook die genen, tem>

die hen hier in fluiten wilden, met de

wapenen in de vuift, tegen hun eer en
eed , vyandig en zo baldadig aan te

taften , dat hier geen andere herftelling

omtrent te hopen was, dan door hen
met grooter magt en 't gefchut tot hun
pligt te dwingen ; dog eer het zo verre

quam, rukten zy de zeilen by, lichtten

d'ankers, en lieten dus dien wakkeren en

edelmoedigen Landvoogd in 't midden

van zo veel op hem, en zyne Natie,

verbitterde volken zo fchandelyk , en

trouwloos, juift in een tyd, waar in hy

hunnen onderftand meeft van nooden

had, zitten ; en , dat nog het ergfte van

allen was, men heeft noit gehoort, dat Zonder
oit daar

over ge-
een van die fielten, ik zal niet zeggen

^
daar over geftraft, maar dat 'er na dieftraftw

B b 3 trouw- zyn.
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1538. trouwlooze en baldadige daad , die van

zo quade gevolgen kon zyn,'tallerminite

onderzoek door den onder-Koning van

Indien gedaan is; mogelyk, om dat hy

toen de handen wat te vol had met alles

te vervaardigen tegen de komft van de

Turkiche vloot , die in 't einde van Juny
des jaars 1

5*38. uit de haven van Suez

t'zeil gegaan was, en den vierden Sep-

tember voor Diü quam, om dat te be-

legeren.

Ook kan het wel zyn , dat hy , nu op

zyn vertrek ftaande ( dewyl Gratiaan de

Noronha hem, na een tienjarige gelukki-

ge regering in die zelve maand des ge-

melden jaars als onder-Koning van Indien

door Johan den derden uit Portugal ge-

zonden, quam vervangen) gedagt heeft

,

dat zyn vervanger hen wel voorbeeldelyk

ilraffen zou, en dat Gratiaan de Noronha^

toen genoeg met andere beflommeringen

te doen hebbende, of het vergeten, of

het met voordagt, om geen wreede in-

trede van zyn regering te doen, als by
oogluiking heeft laten fteken.

Het zy dan zo het wil, Gaivaan , die

voor heeter vuur gezeten had, liet nog-

tans, fchoon van een groot deel der zy-

nen verlaten, de moed daarom geenzins

zakken; maar zogt die breuke door zyn

beleid, en te voorzigtiger ondernemin-

gen , te heelen , terwyl hy zyn moedig-

heit, by het toenemen van deze en gene
kleine tegenfpoeden , meer en meer voel-

de aangroejen.

Gaivaan ^et geen hem by deze gelegenheit van

brengt de zaaken als het eerft-noodige voorquam

,

Terna- was, een middel uit te denken, om de

en daar

half

zwervende , en door wan-taanen
^ier

aitenskens .

weer aan hoop ftalr dolzinnige '1 ernataanen tot

Je hoofd- ftilftand te brengen, en door zagte be-
plaats. jegeningen hen weer na de hoofd-vefting

te lokken. Daar af maakte hy dan met
veel overweging zyn werk, overlei dit

met zynen raad, en vrienden, en wift

eindclyk door ernttige aanmaningen,
kragtige voorbeelden van regtvaardig-

heit, voordeelige aanbiedingen, en de
daar bygevoegde overredingen van den
Koning van Tidore, die zeer veel ge-

wigt aan de zaak gaven, zo veel uit te

werken , dat hy hen allenskens over-

haalde, tot ftilitandbragt, en hoe langer

hoe meer tot hun verlatene Negry deed
vederkeeren.

De haat begon dan zeer af te nemen;
maar daar fcheen egter nog iets over-

gebleven te zyn , 't geen hun niet na den
zin was.

Door verfcheide middelen zogt Gai-

vaan dit uit te vorfchen; en 't gelukte

hem ten eerilen het te ontdekken; hoe-
wel hy met menfehen te doen had, die

niet alleen in den aart ftilzwygend , maar

daarbeneven nu nog met eenige bekom*
mering voor 't een of 't ander quaad,
't geen hier uit groejen mogr, bezet, en
dierhalven fchoorvoetende waren , om
zich over dat ftuk te uiten , of voor eerft

ook te talryk omtrent de Portugeefche
fterkte te komen. Het beftond dan daar

in, dat zy, dewyl Deyaal nu dood was,
verlangden dat Taberidji (van wiens over-

lyden tot Malakka zy nog niets wiften)

in zyn plaats tot hun Koning mogt ver-

heven worden, en verzogten dierhalven

zeer ernftig op Gaivaan , dat, aangezien
zy voor Hair , zo om zyn jonkheit , als

om dat de Kroon "Taberidji wettelyk voor
hem toequam, geen agting hadden, hy
de goedheit wilde hebben, den onfchul-

digen Taberidji van den onder-Koning
wederom te eiflehen, en ondertuflehen
het ryk, zo als hy dat goed vinden zou,
tot Taberidji 's komll te beftieren.

Dit was een aanbieding, die voor een
heerfch- en win-zugtig Landvoogd ganfeh
niet te verpruilen, en zelfs bequaam was,
om een ftantvaftig hert eenigzins te doen
waggelen: want buiten de eer, die voor
hem daar in lag (als zynde het buiten
eenig voorbeeld, dat men aan een Por-
tugeefch Landvoogd had opgedragen met
een Koninklyke en onbepaalde opper-
magt het ryk van Ternate te beftieren)

zo had hy hier ook de fchoonfte gelegen-
heit, om, buiten nadeel van 't belang
zyn 's Konings , of der Ternataanen,
Koninklyke fchatten over te garen , waar
by hy, zo hy zich niet te veel aan de
trouw, en eerlykheit van een beftierder,

gelegen liet leggen , een weg om geheel
dit ryk voor zyn Koning te veroveren,
gemakkelyk had konnen banen, om 't

welke daar na goed te maken hy niet

anders te zeggen had , dan 't geen waar
mede alle zulke veroveraars van ryken,
met al te goeden vertrouwen hun voor
een tyd opgedragen, met de taal van
Julius Ce/ar in zulk een geval gewoon
zyn zich te verfchoonen :

Si jus violandum eft, regmndi gratia vk'
landum

EJÏ, aliis rebus pietatem colas.

Dat is , volgens de uitdrukking van

Vondel:

Indien men voor geen rechtbreuk [chroom -

Bedryfgeivelt ,

Ah V Kroonen geit

:

In and're zaken hou u vroom.

't Geen niet anders zeggen wil, dan

dat men zich aan 't recht , of aan zyn

woord, en eed, niet behoeft te houden,

nog te binden, als 'er een Kroon mede te

win-

Zvs;
agte {

Hai en

Wi)|;

Tal ,dji

<

als !i

Kut

!
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winnen is, en dat, zo men
heeft , om dat als met voeten te treden,

men dat dan , als 'er een Kroon by te

veroveren is, wel onbekommert, en bui-

ten eenige verontfchuldiging , of vreeze,

doen mogt, en dat 'er andere dingen

waren, waar in men zyne opreehtheit,

trouwe, eerlykheit, en eerbied voor een

Opperwezen genoeg toonen konj maar

dat dit, als 'er een Kroon aan hing,, niet

te pas quam.

't Is een zekere zaak , dat het met een

Kroon even , als met een minnares , ge-

legen is, en dat men noit aan een ander

een van die beide moet aanbeveelen:

want fehoon een ander al zo eerlyk ware,

dat hy zich buiten 't minfte belang tot

het aanvaarden van de zorg over een van

beiden in liet, het echter te vreezen is,

dat de zorge, door de tyd zó verre in

liefde verandert zynde , hem niet zou

doen ruften, voor dat hy meefter van een

van beiden geworden was.

Tot beveftiging hier van zouden wy
Veel voorbeelden können aanhalen j maar
men behoeft maar eens te rug te zien, of

de onder-Koning Tarrunocfe niet alles in

zyn leven aangewend heeft om dit te

bewaarheden , eerft met Deyaal , zyn

wettigen, dog minderjarigen vorft, ter-

Wyl hem de regeering toevertrouwt was,

te vergeven , en toen met een nieuwen

aanflag tegen 't leven van Bohejat^ om
zich meefter van 't ryk te maken, te

Imeden. Dit was zyn toeleg van tyd

tot tyd geweeft, hoewel 't hem mis-

lukte, en 't quaad zyn meefter, eer 't

nog volvoert was, tydig loonde.

Men ziet 'er ook efen fchets van in 't

gedrag van Koning Hhamza, die ook
voorgaf niet als Koning , en maar als

Voogd, te willen regeeren, hoewel hy
daar na , in 't regeeren zelf zin gekregen

hebbende, tot fcyn dood toe, tot nadeel

van Koning Mandarsjah, het opperfte

bewint in handen hielt.

My fchiet hier te binnen, 't geen Se-

tteca in Herc. Fur. zegt

:

G)uod quifque fecit , patittiri

Authorem fcelus repetit ,

Suoque premitur exemplo nocens.

Dat is*

-
r

£ Een yder lydt het geen hy heeft gtdadn.

Het fchelmftuk grypt zyn eigen meefter aan ,

En yder wort van zyne fchult belaan.~\

En 't geile wy by den zelven Dichter
in Tbyeftes vinden.

Saps in Magiftrumfcelera tediëreftia,

E N>

Dat is

:

l99
me.

Het qüaadt valt veeltyds op den kop zyns

meefters neer.

CatabrunO) onder-Koning van Giloloj
heeft dit mede ten vollen bewaarheit.

Van het tweede, te weten, van ie-

mand de zorg over zyn beminde aan te

beveelen , zyn zo veel voorbeelden van

ongelukkige uitkomften, dat het niet noo-

dig is dit met veel bewyzen te fterken.

Een aanmerkelyk geval nogtans , dat

yder een niet bekend is , zal ik daar van
aannaaien.

De Heer Johan van Dam , Landvoogd Seldzaam
van Amboina, was met Juffr. Elizabeth voorval

Abbema , Weduw van den Heer Simon ™n de

Cos , Landvoogd van Ternate ( die by t^L
haar vertrek na Batavia óp Amboina aan- van Dam,
gierde, in welken tyd deze Heer gene- Land-

genheit voor haar kreeg ) zo verre over- voo
ê<j

een gekomen, dat zy voor haar vertrek
^

"

na
m"

van daar zich volflagen aan hem verbon- eu zyn

den had. Bruid.

Hy liet deze Juffrouw (want men
kende toen in ganfeh Indien nog maar
eene Mevrouw, te weten de Gemalin
des Generaals , of oppei'-Landvoogds dier

geweften , wordende alle andere vrouwen
van ftaat maar Juffrouw genaamt) voor
af na Batavia gaan , met belofte van haar

eenigen tyd daar na, alzo hy afgeloft,

en zyn verbands-tyd uit was, te zullen

volgen, en beval haar Ed. ondertuffchen

zeer ernftig aan den ouden Heer Gene*
faal Johan Maatzniker , zynen byzon-
deren vriend , verzoekende , dat hy zyne
Bruid tot zyne komft op Batavia dog on-

der zyne befcherming wilde nemen.

De Heer Maatzuiker toen weduwnaar
zynde (alzo zyne Gemalin den een en

dertigfte Juny in 't jaar 1663. overleden

was) ontfing deze Juffer, die hy eerft

met een onverfchillend oog aanzag, als

de Bruid van zynen vriend , met zo veel

hertelykheit voor haar zorgende, dat die

zorge metter tyd in een al te grooté liefde

veranderde, en hy, alle banden van vriend-

fchap brekende, haar bewoog met hem
te trouwen , bindende zy beiden zich

geenzins nog aan hunnen plicht, nog zy

aan haare diere belofte, alzo zy oordeel-

de, dat de kans, om met een Generaal

van Indien te trouwen , daar haar Brui-

degom maar een byzonder Landvoogd
Van een buiten - Landvoogdy was , zo

voordeelig was, dat het geen bedenken

by haar leed , om den Heer van Dam té

laten zitten, en hem voor een opper-

Landvoogd van Indien te verwiflelen.

Na dat zy nu getrouwt waren, quam
de Heer van Dam op Batavia 3 maar

vond :
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1-538. vond zyn Bruid in dien ftaat , dat hy .

haar als Mevrouw Generaals groeten moeit.

Voor dien tyd kropte hy dat op, die

zaak , hoe moejelyk hy ook was, en hoe

veel redenen hy had, nog zeer voorzig-

tig behandelende} want zegt Seneca in

zyn Medea :

Nemo potentes aggredi tutus póteft.

Dat is:

Die magt heeft wort onveilig aangetajl.

Maar by zyn vertrek van Batavia (als

hy buiten 't bereik van den Heer Maat-

zuiker op zee was ) blies hy niet als vuur

en vlam van zich , waar van hy de von-

ken met zyne brieven van de Kaap
over zond.

Laat hem, zei vadertje Maatzuiker te-

gen zyne Gemalin, laat hem zyn hert nu

iaat ophaaien', want ivy hebben yder al

iaatfchuld, en V is ook al, dat hy 'er van

hebben zal. Hy haalde ook degelyk zyn

hert aan hun op, en fchold hen beide

voor trouwlooze Monftcrs , die geen

weerga hadden , uit»

Galvaan ^c nek hier wat breeder uitgeweid,

Haat die om dat my dagt, dat de byzondere aan-

aanbie- bieding der Ternataanen aart Galvaan,
ding edel- wej een byzondere aanmerking over hun-

af
ö ne onvoorzigtigheit verdiende. "Maar

Galvaan ( tot welken wy na deze kleene

afWyking wederkeeren) vond goed, die

fchoone gelegenheit, die hem als inden
mond quam loopen, af te flaan, 't zy
dat hy oordeelde dat zyn Koning , als hy
dit gebiedt enkel aanvaardde, het niet

wel nemen , of dat hem niet voegen zou

,

onder den naam van een Chriften, een

opper-beftierder der Mohhammedaanen
te zyn
Hy bedankte hen dan voor die eere,

en voor alle de voordeden, die daar in

voor hem opgefloten Waren , met zo
veel grootmoedigheit alle die anderzins

zo bekoorlyke zaaken van de hand wy-
zende, als hem die onvóorzigtig aange-

boden wierden.

Doorzvn ^ maakte in tegendeel, door ver-

bekid.en fcheide gefchenken van het zyne, de be-
mildadig- vorens op hem zo verbitterde Natie zich
heit, doet zo genegen , dat zy alle weder in hunne

Terna-
C
vadertyke plaats quamen afzakken

, ja

taanen deed hen uit inzicht van 't gemeene beft
•weder- goedvinden, vanT^^n'^Vt'eenemaal afte
keeren.

2.ien 9 en Hair gewillig voor Koning te

erkennen} gelyk hy als vieren twintigfte

ook ten eerften ingehuldigt wierd.
En hen Hier door voornamentlyk heeft Gal-

hunnen vaan de zaaken van Ternate, die nu een

Koning, geruimen tyd door geweldige fchuddin-
goed- gen en zware bewegingen zeer ver-
keuren;

vallen waren , byna zonder éenige moeite
herftelt.

Dit zo gelukkig verrigt hebbende, fteBj
bleef hem nu nog over de oorlog met de

do
fr

„

Koningen van Batsjan, en
hy door

vorften

r>-

\

vc'Met
LriiOlo, die zaa

byzondere uitdaging van die

, en een - ftryd van man tegen h

dagt te eindigen , indien niet door yn

tuflehenfpraak van goede vrienden dit {!"

belet $ en de vrede met beide die Konin- ge ,

gen, buiten eenig bloedvergieten, daar Ba

man.

op getroffen was,

Daar na begoh hy zyn gedagtcn over

't herbouwen der lieden j door den oor-

log verwoeft, te laten gaan, waar in hy ^
zyn woord omtrent den Koning van Ti- ti§

dofe wel gehouden heeft. de

Hy vermeerderde ook- de hoofd-vefb'ng

met gebouwen en bolwerken , èn liet de
haven, die te voren dooreen rots, mid-
den in de zelve, zeer eng en onveilig

was , verwydeh, 'en die rots door koe-
voeten, en andere werktuigen, weg-
nemen.

De Porugeezen, die zich aldaar hadden
ter nedfef gezet , maande 'hy , na heri

eerft tot het Huwelyk bewogen te heb-
ben , aan , om fteene voor Gabba G bba
huizen te bouwen , water-putten te gra-

ven, thuinen aan te leggen, vrugten aali

te queeken, en de wyngaarden, die zy
uit Indien daar gebragt - hadden , te

planten.

Om dit werk te ligter te maken , als

ook tot andere nuttigheden , leide hy
overvloed van water , wel van twaalf

duizend fchreden ver, tot aan de hoofd^

vefting.

Daarenboven heeft hy voor Hair , die

nu reeds getrouwt en kragtig doof zyri

voorbeeld aangezet was, om mede wat
fraais te bouwen, regte en dwarsftraaten,

en vordere bepaling en • roying van de
ftad , tot zyn groot genoegen afgetee-

kent, en zich zo meer en meer, en by
den Koning , en by alle de ingezetenen-, ]

dóór beleefdheit, ert gediënftigheit , aan-

genaam gemaakt , waar door hy voor
zich zo veel liefde en ontzag by den in- li

lander verwekte , dat zy hem als den
Vader des Vaderlands aanmerkten, zo-

danig dat ook de Koning en zyri raad

niets van gewigt , buiten zyn berading

,

ondernamen.

Omtrent dien zelven tyd was 'er een

zee-fchuimer met een tamëlyke vloot

voor de kuft van Moro verfchenen , daar

hy niet alleen de luiden zeer plaagde,

maar dorft ook de Ternataanen , en Por-

tugeezen , wel ftout dreigen } maar Gal-

vaan zond hem een vloot Coracora 's,

die hy van den Koning van Tidore leen-

de , met eenige Portugeezen en wat

hulp-troepen tegen, en floeg hem, on-

der

i
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der 't bevel van Fernand Vinaigre , een

Priefter, en dapper man, niet alleen uit

zee , maar bragt ook dien roover , nevens

zynen broeder, en veel anderen van de voor-

naamHen, om, dryvende de overige op

de vlugt. Wat die Vinaigre vorder tot

herltelhng van de zaaken des Godsdienits

op Moro gedaan heeft, zullen wy op
zyn plaats zien.

Niet lang daar na zag by, dat veel

Jonken van Java , MacaiTar , en elders , na
Amboina, Banda en de Molukze eilan-

y. den , van tyd tot tyd quamen afzakken

om Speceryen op te koopen. Dit merk-
te hy aan als een zaak, bequaam niet al-

leen, om hun grooten afbreuk te doen,
maar ook om met 'er tyd den geheelen

handel der Speceryen te bederven. Der-
halven vond hy goed vyf en twintig

Coracora 's , bemant met veertig Portu-
geezen, en vier honderd Bondgenoten,
meelt Hativezen (door hunnen Orang
Kaja Bermein, by zyn vertrek na Goa,

Jb^a op Tidore, en Kajoe gelaten) maarten
deele ook Tidoreezen , en Ternataan-
fche Mardykers, alle onder Roeboeranni

,

Kimelaha, of Stadhouder, van den Ko-
ning van Tidore, ftaandc, onder 't ge-

zag van den Molukzen Zeevoogd
, Jacob

Lopez d'Azevedo , na Amboina te zenden,

met lalt van Goa , om Amboina voor de
Portugeefche Kroon te veroveren.

Hy quam nog in dit zelve jaar met die

aanzienlyke vloot voor Mamaio , een

dorp op de kult van Hitoe , aan , alwaar

hy, na een fcherp gevegt , de Hitoeëzen
op de vlugt floeg, oud Mamaio afliep,

en d'oude plaats der Portugeezen op Pi-

capoli weer innam. Geheel Hitoe bragt

hy ten dien tyde onder zyn magt door

geweld van wapenen, of goede woorden.

Veele der reeds aangekomene Jonken vie-

len in zyn handen, in welke hy , buiten

't gefchut, na hunne landswyze in eenige

BarTen , en Kamer - itukjens beflaande,

een groote menigte van pylen, en veel

geld vond.

Wat deze Zeevoogd nu in Amboina
vorder verrigt, en voor de Kroon van

Portugal verovert heeft, zullen wy in

onze befchryving van Amboina in 't

breede behandelen.

Hy zond ook in 't jaar i^^.Joannes
Focatia na de Papoèfche, of Papoafche

eilanden , die ten deele door zyn beleid

,

ten deele door wapenen, alle die Ko-

jei ningskens onder hun verbond, en van
fcri gt daar een grooten overvloed van mond-
K koft behouden in Ternate bragt.

)to^ Hoe grooten luifter nu deze Land-
ttu voogd de zaaken van den Godsdienft,

door uitbreiding des Euangeliums , op
Macailar , en Mindanao , toegebragt

heeft , als ook wat opfchudding daar over

I. Deel.
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by de Mohhammedaanfche Priefters ver-

wekt is , zullen wy , daar van die zaaken
in 't byzonder gefproken word, toonen.

En dewyl 't belang van velen , vooral

wegens* den Godsdienlt , eilchte, Gal-
vaan te beminnen , en na zyn langer

verblyf in die geweiten te wentellen, en
ook alle , zo inlanders , als Portugeezen

,

grooten, als kleinen, zulk een agting

,

en genegenheit voor zyn perzoon , en
minnelyke wyze van beitieren hadden,
zo vaardigden de Molukze Koningen een

gezandichap af aan Koning Johan de

derde met brieven, waar in de gierig-

heit, wreedheit, en hoogmoet der vo-
rige Landvoogden, en daar tegen al de

deftige hoedanigheden van Galvaan met
veel ophef voorgefteld hebbende, zy dien

vorfl ootmoedig verzogten , hem niet

alleen langer in die Landvoogdy, maar
tot het einde zynes levens zelfs by hen te

laten blyven , doende aan de eene zyde
groote aanbiedingen en beloften aan dien

Koning, om hem daar toe te bewegen,
en aan de andere zyde ook aan Galvaan

,

om dit aan te nemen, zulks voordragen-

de j zo zeer had hen zyn deugd en eer-

lykheit ingenomen ; maar vermits die

landen ver van een leggen , en de onder-

Koning van Indien , Garjïas , al een ver-

vanger van Galvaan , voor de aankomfl
van dit gezandfchap te Goa, afgezonden
had , zo liep dat te niet , om alle verwar-
ring, die daar uit had konnen ontltaan

,

te myden. Deze Galvaan heeft ook een
boek van de vinders der nieuwe Wereld
gefchreven, en daar by, zo wel zyn be-

quaamheit in 't fchryven , als wel te re-

geren, getoont.

De perzoon, die hem verving, was
Georgio de Cafiro , een Portugees Edel-

man , die zo ras niet in Ternate aangeland

was, of hy nam, zelf eer Galvaan 's tyd

om was, 't bewind over, zonder dat hy
daar tegen druitte, die dit, indien hy zo

iiaatzugtig, als zyn vervanger, geweelt

was , nogtans met reden had konnen
doen j maar dewyl hy de driftige begeer-

te van zyn amptgenoot zag, gaf hy hem
dat gewillig over, en dus wierd de Cafiro

in den jare if40. agtite Portugeefche

Landvoogd in Ternate.

Galvaan leverde hem een zeer vreed-

zame beftiering over ; maar in zo ge-

wenfchten itaat als de zaaken aldaar

,

door zyn meégaanden aard , en groot be-

leid, gebragt waren, tot zo groot een

uiterfte vervielen zy met 'er tyd wederom,

byna door dezelve wegen en redenen,

door welke zy bevorens daar toe verval-

len waren.

Zyn ganfche beftiering is niet anders

geweelt , dan een aaneenfchakeling van

alle die gebreken, en onvoorzigtigheden

,

C c die
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1540- die een Landvoogd , zo by zyn eigen

Koning, als by die inlanders, konden

gehaat maken. Alles liep daar, zo ras

Galvaan maar vertrokken was, in 't wild,

en over weinig zaaken, dan alleen, die

tot zyn voordeel, en vermaak, ftrekken

konden , liet hy zyn gedagten gaan.

In 't begin nogtans van zyn bewind had

hy Koning Hair eenigzins aan zyn fnoer

weten te houden.

Wy hebben van dien vorft bevorens

niet veel

jong was

u
teekening van

Portugeeiche

wierd.

te vinden is

,

Landvoogd van
negende

Ternatc

DeTer-
rutaan-

fche

Koning
Hair
rader

befchre-

ven.

gezegt, zo, om dat hy nog

als om dat 'er weinig aanmer-

kens-waardige zaaken van hem voorge-

vallen zyn.

Hy was in der daad een wys vorft,

een dapper krygs-man , byzonder ftreng

in 't oeffenen van regt, en geregtigheit

,

maar voor al een groot yveraar in zynen

Godsdienft, en zo groot een voorftander

van de Mohhammedaanfche Leere, dat

het daar na groote aanleiding tot de on-

gemakken, hem over gekomen, en tot

den haat tuffchen hem, en de Portugee-

zen , gegeven heeft.

In 't eerft nogtans fchokte dat zo wat
heen. Hy ftond den Portugeezen toe,

niet (gelyk zommigen willen) een hoofd-

vefting te bouwen ; dewyl dat al in Brit

's tyd toegeftaan was ; maar hy vergunde

hen die vefting te volbouwen, en be-

wees hen daar toe alle hulp ; maar zo ras

en hadden de Tidoreezen dit niet be-

fpeurt , of zy boden den Portugeezen dit

mede aan, en ftonden hen toe op Tidore

mede een vefting te maaken.

Een geruimen tyd verliep 'er , eer

d'een en d'andere vefting voltoit was;
maar dit laatfte deed Koning Hair op
den Portugeefchen Landvoogd , en de

gantfche Natie, eerft heimelyk, en daar

na openbaarlyk , niet alleen verbittert

worden , maar zich zelven ook hoe lan-

ger hoc meer, om zyn flag met voordeel

waar te nemen , veriterken.

Hy maakte niet alleen een innerlyken

ÜÜ^f,^ vrec^e met d'e van Gilolo, zynde mede,
als hy, Mohhammedaanen; maar wift

door zyn lift, en dapperheit, het zo
verre te brengen, dat Gilolo zedert dien

tyd met die van Ternate maar voor een

volk gehouden , en hy als opperheer van
beide die 17ken geweeft is, fchoon op
dat eiland ook een Koning was, die meer
den naam droeg, als dat hy waarlyk Ko-

Jordande
1""^^

\ reitas

vervangt

in 'tjaar

1544. als

negende
Portu-

geefche

Land-
voogd in

Ternate
de Caftro.

In 't begin van zyne regering begon
de oude wond der Spanjaarden wéér op Sp:

te breken. Zy waren met zes fchepen £'

uit Nieuw Spanjen, of van Mexico, in
[!

den jare 15*42.. vertrokken, om de Mo- M

Onder
sem
word de

Portu-

geefche

vefting

voltoit.

Die van
Tidore
laten de
Portu-

geezen
ook een
vefting

bouwen.

't Geen
Hair ver-

bitterd.

met die

van Gilo-

lo maakt

,

en hun
Heer
word.

De Caftro ondertuflehen alles in een
onherftelbare verwarring, zonder dat 'er

byna iets anders van hem te fchryven

valt ,
gebragt hebbende , wierd door

Jordan de Freitas vervangen , die met
veel ongenoegen dat bewind van hem
over nam , en in den jare 1 f44 , na de

nctfte gifting, vermits 'er geen nette aan-

lukze eilanden (zo zy zeiden) in den on-

naam van hunnen Koning, of Keizer Y
Karel) te veroveren, hoewel zy 't buiten ve,„

zyn weten ondernamen , en twee volle ra'

jaren aaneen uitnemende elenden leden,

en in zo deerlyken ftaat geraakten , dat

het den Portugeezen geen moeite geweeft

zou hebben, hen onder hun geweld te

brengen, en in den grond te verderven.

Omtrent 't jaar 1^44. quamen zy, na

zo vele rampen, omtrent de Molukze
eilanden.

Even te voren was de Koning van Ti- Bet

dore (volgens den aart van die Oofterfche ^
Natie, die zo wifpelturig als de wind is)

met dien van Ternate, die 't roer onder "fï

de Portugeezen nog zo wat in 't water

hield (hoewel men hen ook niet veel

vertrouwde) in oorlog geraakt. Hier
af hadden die Spanjaards kennis gekregen,

en zich alzo onder befcherming van den
Tidorees begeven.

Men vond dan goed , daar over aan Zyl
Keizer Karel te fchryven, en vernam,

dat alles buiten zyn kennis gefchied was;

waarom hy ook gelaftte hen als zee-

roovers op de Portugeezen, en als ver-

raders van zyn kroon te ftraffen.

Ondertuflehen wierden zy van de Por-

tugeezen veel genadiger gehandelt, die nöti

.

beloofden hen in Indien, en van daar £T jCa

weer in Spanjen te brengen ; mits dat zy ikh a

van hunne onderneming zouden afftand *an
'

doen. Zy namen dit aan, lieten 't ver-
°"

( ,

bond met den Koning van Tidore varen, Zee-

ën gaven zich aan den Portugeefchen »oog

Zeevoogd Ferdimnd de Sofa over, dien
F'

de onder-Koning van Indien
, Jom At

Sota.

Caftro , met een groote vloot na de Mo-
lukkos gezonden had, om den Spanjaar-

den aan te zeggen, dat zy, volgens laft

van hun eigen vorft, gehouden waren

zich in handen der Portugeezen over te

geven ; of zo zy wederfpannig waren,

dat hun vorft den Portugeezen magt gaf,

hen na hun goeddunken te ftraffen ; dog

dat zy, ingevalle zy zich wel en redelyk

aanftelden , wel zouden gehandelt worden.

Die zelve Zeevoogd , hen afgehaah Met

hebbende, bragt hen eerft in Ternate, welk

daar zy een geruimen tyd bleven; en,^ n,

wel twee jaren daar na in Amboina, ^om .

alwaar de Spaanfche Zeevoogd in 'tjaar p^
i/4<5. ftierf. Spa*.

Dit jaar was eenigzins aanmerkens- fchet

waardig , zo wegens de komft van -^
Fratt' °

d«l
buik

*c

Tin ft

vort

Kar fe

vyfi

ond
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Francifctts Xaverius in Ternate , als wel

byzonder , dat het misnoegen tuflchén de

Portugeezen , en Koning Hair , hoe

langer hoe meer toenam, 't geen zyn

begin al voor de komft van dien Provin-

ciaal, en Apoftolifchen Nuntius van In-

dien, genomen had, en zo verre uitge-

borften was, dat de Portugeezen, voor

een verraad bevreeft , hun flag waar-

namen , om door lift meefter van hem te

worden, en hem, even voor Xaverius

komft , met dezelve vloot van Ferdinand

de Soufa, gevangen na Indien aan den
onder-Koning te verzenden , welke vloot

die vader in Amboina, voor zyn komft
in Ternate, nog aantrof.

Dit had de Landvoogd, de Freitas, op
zyn eigen houtje gedaan, en dien vorft

buiten fchuld (gelyk daar na bleek)

geboeit na den onder-Koning van Indien,

"Joan de Caflro , met veel befchuldigingen

ten zynen lafte, en een fterke lyf-wagt

'er nevens, om op hem te paflen, ge-

zonden.

De onder-Koning liet hem aanftonds

van zyn boején ontilaan , önderzogt de

den zaak , na dat hy hem Koninklyk gekleed,

en een aanzienelyke byzondere wooning
om beftelt had, en vond volgens de ftem-

en ming van zynen Raad goed, hem niet

alleen vry te fpreken j maar hy zond hem
overladen van allerlei eer-bewys , en ver-

zelt van een ftatelyk gevolg, weer na

Ternate, herftelde hem in zyn ryk, en

vorige waardigheden , en veroordeelde

den Landvoogd, Jordaan de Freitas, om
alle de fchade , en onkoften , die hy dien

vorft onregtvaardig aangedaan had, te

dragen.

Hy zogt, hoe veel eer men hem bevo-

de'rt'ich
rens ook aangedaan had, of nog aandeed,

zedert dien tyd , deze fmaadheit geftadig

herdenkende, altyd gelegenheit, om zich

aan dePortugeezen te wreeken.

De verwydering tuftchen hem, en de

Freitas, wierd zo groot, en die Land-
voogd maakte het eindelyk, met zyn
onbillyk regeren, zo bont, dat hy ge-

vangen na Goa gevoert , en Bernardyn de

Sofa voor eerft in zyn plaats, als tiende

Portugeefche Landvoogd van Ternate,

in den jare i ƒ47. aangeftelt wierd.

Schoon nu de Freitas- weg was, zo
veranderde het misnoegen van Koning
Hair daar door ganfeh niet , maar in te-

gendeel nam dat van dage tot dage toe.

Des niet te min gaf de Sofa aan den
onder-Koning van- Indien, Alfonfus de

' Noronja , zo veel genoegen met zyn be-

j]s ,ft

m
ftier, dat hy goed vond hem in den jare

'Ui' ijT3 als volftrckt Landvoogd ('t geen
7<% in hy maar tot nader order geweeft was

)

jf [
aan te ftellen. Onder zyne regering zyn
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omtrent de zaaken van den Godsdienft, ÏÏJ3 J

voor al op de kuft van Morö, en daar

omtrent, geweeft.

De vorft van Gilolo deed , door aan- Moeje-
hitzing van Hair, niet anders, dan alles lykheden

in roere te zetten , en tot afval te dwin- met de

gen , dat hy vooral omtrent dit jaar Gilölo?

11

werkftellig maakte.

Daar was een geheim verbond tuflchén

de Koningen van Ternate, Gilolo, Ti-
dore, en Batsjan, om al de Chriftenen

uit te rojen j maar die van Gilolo was de
voornaamfte uitvoerder* dewyl de andere

zich nog eenigzins buiten fchoots wiften

te houden.

Hy ftyfde die van de kuft van Morö
(na hen t'onder gebragt té hebben)
tegen de Portugeezen , voornamentlyk
die van Tolo , een ftad in 't midden van
Gilolo gelegen, die nog eindelyk, na
dat hen Peft , nog honger, had konnen
bewegen zig over te geven, door aard-

beving fchrikkelyk geftraft wierden;
maar Bernardyn de Sofa ging dien dwin-
geland met een goede vloot , die van alles

wel voorzien was , in zyn neft bezoeken,

en quam op een eiland , omtrent zeven
mylen van Ternate gelegen , daar hy zich De Sofa

zedert zeventien of achtien jaren vaft wind xYa

gemaakt had. Na een belegering van drie
vel

j!

ng
*

t

maanden kreeg de Sofa die fterkte niet hem ge-

alleen in , maar ook den geweldenaar zelf vangen,

gevangen , die , voor een harde dood Die zich

wegens 't knagen van zyn gewifle be- z elven

kommert , zich met vergif ombragt.
ver§eefr*

De Sofa ftelde zyn zoon wel in zyn zYn zoon

plaats 5 maar dit belette niet , dat de
^
erva"St

zaaken op die ganfeifoe. kuft in volkomen K nin°-

ruft , zo omtrent den "Godsdienft , als van

omtrent de beftiering , zelfs onder 't Gilolo-

opper-bewind der Portugeezen j of Ter-
nataanen, geraakten.

In hoe goeden ftaat nu die zaaken wa- fjair eeö
ren, zo kon nogtans Hair, nog levendig bitter

door den fmaad , hem door de Portugee- hater

zen aangedaan, geraakt* en daarenbo- y?,
n
.^
e

j -~a /1 j j Chriften
ven een van de yvengite vooritanders der Gods-
Mohhammedaanfche Leer, niet ruften , dienft.

voor dat hy hen weer een ander fpel be-

rokkent had. Zedert dat Xaverius 'm

Amboina, en Ternate, gekomen was,
had hy zyn Leer niet weinig in beide die

Landvoogdyen voortgezet, zodanig, dat

'Cr in de eerftgemelde Landvoogdy by
zyn aanwezen zeven , en na verloop van

weinig jaren door hulp van zyn mede-
arbeiders op Ley Timor , en daar om-
trent, een en dertig Schooien

,
gelyk wy

op een andere plaats toonen, geteld

wierden.

Dit ftak hem niet alleen geweldig op
den krop, maar hy kreeg ook weinige

jaren daar na, door den haat der Hi-

toeefche Mooren in dit voornemen ge-

G c z, fterkt,
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Hy zend

Laulata

in 'tijaar

1958. om
Amboina
te ver-

overen.

Die ver-

fcheide

dorpen
onder
Ternate

brengt.

Misflag

van Jar-

ricus

over die

perzoon.

Laulata

geraakt

in Am-
boina aan

zyn ein-

de.

Henrik
de Zaa
brengt

die dor-

pen we-
der onder
Portugal

in 't jaar

1561.

Nieuwe
onruftig-

Vieit van
Hair.
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fterkt, zeer bequame gelegenheit, om
zich van verre eenigzins te wreeken,

dewyl hy dat van naby, om de al te

groote magt der Portugeezen, niet dorft

in 't werk Hellen.

Hy zag, dat Samarau de zaaken we-

gens 't uitbreiden van zyn ryk, en 't

veroveren van buiten-landen, zeer flaauw

behertigde , derhalven vond hy goed

Laulata r,ot zyn onderfteuning in den

jare 15-5-8. met een tamelyke vloot na

Amboina te zenden j maar de eigentlyke

laft, dien hy hem gaf, was, om de Por-

tugeezen, door medehulp der Hitoeezen,

uit Amboina te verdryven, dat geheel

land ( waar het mogelyk ) voor zyn vorft

Hair te veroveren, en den Mohhamme-
daanfehen Godsdienft daar te planten.

Hy , daar gekomen zynde , ftelde zyn

vermogen daar toe in 't werk, deed de

meefte ftrand-Chriftenen, en hunne lan-

den, alleen die van Hative en Kilang

uitgezondert , afvallen.

Jarricus fchryft dit van eenen Leliato

,

dog zekerlyk heeft hy daar een misflag

in, dewyl deze Laulata, de zoon van

Hairon , of Hair , en alzo zoons zoon van

Moektsjangan geweeft is , die met zyn

broeder Samarau de twee hoofd- takken

van het Adelyk ja Vorftelyk Stamhuis

Tommagola (in Ternate niet minder in

Adel, dan 't Stamhuis der Koningen,
geagt) uitmaakte, 't Is wel waar, dat

'er uit dat zelve huis ook wel een Leliato

gefproten isj maar die, een zoon van

BaJJi Frangi, heeft lang na Laulata, ja

byna een geheele eeuw na dit voorval ge-

leeft, dewyl hy in den jare 1643. °P
Batavia onthalft is.

Een groote beweging had dan deze

Laulata in Amboina, zo in den Gods-
dienft, als in de beftiering zelf, gemaakt.

Hy mengde zich in de gefchillen, die 'er

tuflehen de vier hoofden van Loehoe wa-
ren , vereenigde dezelve j maar bragt hen
te gelyk ook onder 't jok van zyn Ko-
ning, 't geen hy daar na ook met zyn
leven (dewyl zy hem vergaven) heeft

moeten boeten.

Egter was die afval daar van geen lan-

gen duur: want in den jare 15*61. bragt

Henrik de Zaa met een groote vloot van
Goa na Amboina gezonden , om de
vervallene zaaken aldaar te herftellen, de
Ternataanen te verdryven, al de afvallige,

of daar toe gedwongene, weer tot hun
pligt , en onder Portugal > daarenboven
hebben de Portugeezen in Amboina na
dien tyd zich ook meer en meer na de
Uliaflers, zo in hunne regering, als in

de zaaken van den Godsdienll , begonnen
uit te breiden.

In de plaats van dat dit Hair zou heb-
ben doen ruften , begon hy zich nu meer

U K S E
en meer bloot te geven, de Hitoeezen

weer op nieuw in hunne nieuwe vervol-

gingen der Chriftenen te ftyven ; alzo de
Godsdienft tog gemeenelyk de befte dek-

mantel van veel vorften is,om,fchoon zy

iet anders beoogen 5
nogtans daar door

hun oogwit zeker te bereiken.

Hy ftelde zich voor oogen de fchande-

lyke dood, zyn moeder aangedaan, de
verongelykingen by zyn voorzaten, en
't geweld door zyn broeders geleden}

maar dewyl de Portugeezen hem te mag-
tig waren , zo taftte hy hunne onder-

danen, ofvafallen, de Chriftenen, aan.

Hy benam zelf de Koningin , Wedu-
we en Gemalin van zyn vader Bajang
Ullah , dog nu Ifabella genaamt , al hare

landeryen, en bezittingen, die haar gela-

ten waren , alleen om dat zy Chriften
1

was geworden} ja hy begon ook tegen

de Portugeezen nu zelf, in den jare 15*6 f

.

zo uit te berften, dat zy , dit niet langer

konnende verdragen , hem eindelyk in

dat zelve jaar dooreen Portugees, Mar-
tyn Alfonfo Mifquita, met een Ponjaart

in zyn eigen Paleis vermoord hebben.

Dus geraakte hy, die uit vreeze voor de '.

Portugeezen geweldig woelde, om zich

van hun te ontflaan, door hen zelfs aan
een elendig einde, met al zyn magt en
wagten in zyn Paleis zelf niet zeker ge-

weeft zynde.

Dit doet my gedenken aan deze woor-
den van Seneca, in zyn Herc. Oeth.

Ttt quicunque es, quifceptra tenes,

Licet omne tua vulgus in aula

Centurn pariter limina pulfet,
Cum tot populis vix una fides.

Tenet auratum Urnen Erynnis,

Et cum magna patuere fores

,

Intrant fraudes , cautique doli.

Ferrumque latens. Cumque in populos

Prodireparant , comes invidia eft.

Dat is:

Gy vorfien , meind gy dan, dat Wagten
,

of veel Schaaren

,

Uw gulde deuren, en uia drempels, voor

't gevaar

Of voor de wraak- Godin, zo zeker oit be~

waaren,
Dat u de Moorder niet kan treffen hier

of daar ?

O neen! die deuren ftaan met een voor

moordgeweeren^

Voor liften open, en voor heimelyk ver-

raad,

Of ftapt gy daar eens uit, gy kond de Nyd
niet weeren

,

Uw naafte Gezellin , die aan uw zydt

gaat.6
Hoc

m
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Hoe ichoon nogtans deze daad den

Portugeezen in Ternate geleek, zy be-

haagde egter den Koning van Portugal

niet, die ook bevolen heeft den dader te

ftraffèn , en hem ten dien einde aan de

Ternataanen over te geven j dog wanneer
hy 'er na toe gezonden wierd, quam hy
onder weg in een gevegt tegen eenige

Javaanen, die hun fchip aantaftten , te

fneuvelen.

ïtff,

TWEEDE HOOFDSTUK.

BAboe word vyf en twintigfie Koning van Ternate. Verdryft de Portugeezen in 't

jaar 1ƒ72. uit Ternate feenemaal. Die na Tidore vertrekken. Daar zy een flerkte

bouwen. Waar in zy van Baboe belegert , en overwonnen worden. De Portugeezen

blyven op Tidore tot het jaar iöoö. Baboe 's uitbreiding van zyn ryk. Zend Roebo-
hongi na Amboina. Frangois Drake in 't jaar 1578. hier. Baboe 's verdere ver-

overingen in 't jaar if8o. Ook man Bolio, namaalsBoetongenaamt. Hy maakt een

verbond met den MacafTaarfchen Koning Patingaloan. En doet hem Moorlch worden.

Verovert Saleyer. Baboe, Heer van twee en zeventig eilanden. Word van een Por-

tugeefchen Zeevoogd, onder fchyn van vriendfehap ,
gevangen. De Amboineezen van

Hitoe bieden hem aan 't fchip af te hopen. Word gevoert na Goa; dogfterft op zee.

De zes en twintigfie Koning, Sahid Berkat. Die met de Tidoreezen , en Kaftiliaanen

corlogt. Onder hem komen in 't jaar if 87. de Engelsman Candifch, en ook de Hollan-

ders in 't jaar ifpp. in Ternate. Sahid wil by Warwyk niet aan boort komen, weshal-

ven de onze hem mede niet vertrouwen. Die met gefchenken aan land gaan. En de

eerfte Nagelen hier bekomen. Waar op een vafte prys geftelt word. De Koning komt

eindelyk aan boort. Warwyk befluit hier zes mannen te laten. De Koning nader be-

fchreven. Zyn gewaad. Vermogen van zeker Portugees by hem. Vertrek van Warwyk.
In 't jaar 160 1. komt hier de Zeevoogd, van Neck. Die van Sahid bezogt word. En
hier nog vier Hollanders vind. Sahid 's handel by V zien van onzen Godsdienfl op

7 fchip. De Portugeezen op Tidore dreigen van Neck te bezoeken. Hy verzoekt

C c 3
tegen
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te ien ben te flaan. 't Geen hem toegeftaan word', engefchied. 's Konings kleeding , en

die van zyn zoon. Dapperheit van van Neck. £>/> /«" Fceft Zy de>» Cafifi gaat.

Welke Bruiloft, «evens den Bruid-fchat, befchreven word. Van Neck by Koning.

Sahid ter maaltyd verzogt. Zyn vertrek van daar. In 't jaar 1602. komt Wolfert

Hermanszoon hier. Neemt een Portugeefch fcheepje. In 't jaar iöof. komt hier de

onder-Zeevoogd van Steven van der Hagen, Kornelis Scbaftiaanszoon. En voor

,

Tidore. Eifcht de veil ing te vergeefs op. herovert twee Kraaken. 'Taft daar op de

vefting aan. En beftorwt die. De hoofdman Mol raakt 'er met eenigen in ; moet wyken,

en breekt zyn been. De vefting word verovert. En door de Ternataanen gephndert.

7 Geen de Portugcezen uit de Moluccos doet vertrekken. Kornelis Sebaftiaanszoon

laat hier eem* volk, en vertrekt. Tidore door dê Spanjaarden herwonnen. Ook Ternate.

Saidi 's vlucht. De vefting Gamma Lamma door Marafaoli overgegeven. De Kafti*',

liaanen krygen Koning Saidi gevangen. Die zy na Manilha voeren. Veroveren alle

goederen daar. De Ternataanen zenden den Prins Aali na Bantam om der Hollanderen

hulp te verzoeken. Hidajat beftiert Ternate als onder-Koning. Matelicf boord in 't

jaar 1606. voor Malacca, dat de Kaftiliaanen de Moluccos verovert badden. 't Geen

hem , na 't Jlaan der Pcrtugcefche vloot, doet bejluiten om derwaards te gaan. Komt

voor Bantam in 't jaar 1607. En in Amboina, alwaar by de Ternataanfche gezanten

Wint. Die zyn hulp verzoeken. Die hy hen toezegt. Dog op zekere voorwaarden. Die

zy aannemen. Waar op Matelief in Mei na Ternate vertrekt. Daar hy aankomende

van alles bericht krygt. En voor Tidore verfchynt. 't Geen nader befchreven word.

i Koning Modafar komt by den Zeevoogd Matelief met eenige Prinfen. En overlegt , by

Hidajats ziekte, alles met hem. Zy raaden hem op Ternate een fterkte te bouwen.

Wyzen de befte plaatze daar toe aan. Hunne bcfchuldigingtcgenKomelis Scbaftiaanszoon.

V Welke Matelief noodzaakt Tidore te verlaten. Krygt tyding van Makjan. Bcfluit

Tidore in brand te fteken. Dog kon wegens 't rif niet landen. Vertrekt na Ternate.

Hy bezigtigt Maukonora, en Maleyo. En vind goed, het laatfte te verfterken. 't Geen
' wel bezonnen; maar traag voortgezet word. Door de nalatigheit der Ternataanen. Waar
over Matelief dreigt te vertrekken, 't Geen de Grooten doet afkomen. Die hy wakker

beflraft. En met welke hy verder 't noodige beraadjlaagt. Hy beftuit daar, tot de fterkte

voltoït is, te blyven. 't Geen begonnen, dog weer zeer langzaam voortgezet wort . Hy
kry^t bericht , zo van een' Jonk , als van der vyanden ftaat van binnen. Zet met veel

hoofdbreeken 7 werk aan land voort. Verovert de Jonk. Gebruikt nieuwe middelen , om

de vefting ie voltoyen. Heeft groote moeite met zyn eigen fcbeeps-volk. 't Geen van 't

werk afloopt. En hem weigert te geboorzaamen. Waar door hy eenigen ter neder wil

zabelen. Zy vermurwen hem door beter gedrag. Moeite met de Ternataanen. Brengt

eindelyk alles ten einde. Verkieft hoofden over deze vefting. Voorziet die van gefchut,

volk , enz. En vertrekt na 't teekenen van 't verdrag na China. Verdrag van Matelief

niet de Ternataanen. Hy laat hier vier fchepen ter verdediging van Maleyo. Dat door

de Kaftiliaanen te vergeefs befprongen wort. Welker flegte ftaat door overloopers ontdekt
,

en na Bantam overgefcbreven word. Brief van Prins Maurits aan Koning Sahid. Die

van Bantam bejluiten eerft het Duifken, en daar na de groote Son, na Ternate te

zenden. Welk Matelief mede goed vint. En uitvoert.

Baboe
werd in 't

jaar 1565.

vyf en

twintigfte

Koning
van Ter-
nate.

N A hem volgde , als vyf en

twintigfte Ternataanfche Ko-
ning, zyn zoon Sukhan Ba-
boe, ook wel Baboelak, dog

regt *JJ) «-^ Baab Ullah, dat

is , de Poorte Gods , genaamt , onder

wien het ryk van Ternate ongemeen is

uitgebreid.

Na dat de Portugeezen zyn vader Hair
gedood, en daarenboven hem in ftukken

gehakt, en ingezouten hadden (waarom
zy hem in Ternate Gafft Mahoboe , dat

is, Zoute koft , noemden) zo hield hy
met de Ternataanfcjhe grooten zeer hard

om zyn Lyk aan , met belofte ( fchoon

zy 't niet eens in den zin hadden) indien

zy hem dat gaven, Chriften te worden;
maar de Portugeezen , te zeer op hem
verbittert, weigerden hen dit, en fmeten

zyn gemarteld Lyk tot meerder fpyt

in zee.

Dit gaf aanleiding tot zulk een open- 1

baren oorlog der Ternataanen en Tido-
reezen tegen de Portugeezen , dat zy hun
fterkte in Gamma Lamma, by de Por-'

tugeezen St. Paulo genaamd , aanftonds

belegert, en hen tot zulk eén hongers-

nood gebragt hebben, dat zy genood-
zaakt waren Katten , en Muizen , te

ecten, en, geen ontzet vernemende, zich

•/.elven ook by verdrag aan de Ternataa-

nen, en dat juift opcentyd, als de Ti-

doreezen om voorraad na Tidore ver-

trokken waren, over te geven, dwin-

gende hen de fterkte , en fleutels aan

hen in een zilver gewrogt koffertje , dat

nog in 't geflagt der Marafaoli (alzo

zekere Marafaoli toen Goegoegoe, of
I eerfte
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cerftc dienaar van ftaat, in Ternate was)

bewaard werd, over te geven.

De Portugeezen trokken 'er in 't jaar

l f71. uit ; en men vergunde hun op
ftrand eenige hutten op te flaan, ter

tyd toe zy gelegenheit krygen zouden,

om na hun land te trekken. De Terna-

taanen vonden in dit kafteel St. Paulo

veel fchoon gefchut , en veel rykdom

,

en Baboe vond goed, daar in voortaan

zyn verblyf en hof te houden
, gelyk

ook zyn zoon Saidi na hem tot in 't jaar

1606. gedaan heeft. Ook zag men nog
lange daar na , in Sabid, en Modafars
tyd , de voortreffelyke overblyfzels aldaar

van de ftad Gamma Lamma , 's Konings
wooning buiten de fterkte, St. Paulus

kerk, een vervallen Kloofter der Predik-

heeren, en een fteenen bolwerk met drie

of vier fteene huizen.

De Tidoreezen , over deze flingze be-

handeling van Koning Baboe zeer mis-

noegt , voor al , om dat zy niets van den
buit bekomen hadden , maakten daar op

,

ten fpyt der Ternataanen, weer vriend-

fchap met de Portugeezen, en gaven hun
toegang in hun ryk, een gunft, die hen
byzonder wel te ftade quam, aangezien

2y van hun eigen landslieden verlaten

wierden , die , met een Galjoen daar

gekomen , en gehoord hebbende, dat zy
de fterkte zo lafhertig overgegeven had-

den , der mate daar over op hen verbittert

wierden , dat zy hun niet wilden toeftaan

fcheep te komen, en by hun vertrek hen
daar onder den vyand in veel elenden

lieten zitten.

Zy vertrokken dan na Tidore, wei-
kers ingezetenen, meer uit fpyt tegen de
Ternataanen, als uit liefde , hen toe-

lieten aldaar eene fterkte op de plaats,

Maboppo , te bouwen , met voornemen
om dan te zamen den Ternataan te

beoorlogen j dog de Ternataanen , dit

voorziende, deden hun den oorlog eerft

aan, belegerden hen naau, en hebben
hen beide , na een harden ftryd , waar in

ook de Tidoreefche Kimelaha, Leliato
,

bleef, overwonnen j hoewel de Portu-

geezen nog vier en dertig jaren , en tot

in 't jaar 1606. by die van Tidore
bleven.

OndertufTchen zette Baboe , eengroot
uitbreider des Moorfchen geloofs , de

paaien van zyn ryk merkelyk uit , en
bragt een luifter aan die Kroon toe, die

alles , 't geen al zyn voorvaderen gedaan
hadden, zeer verre overtrof.

Hy wierd ten deele door zyn wape-
nen , ten deele door vafte verbonden,
opperheerfcher van de meefte Oofterfche
eilanden, om die ftreek gelegen.

Zyn gezag ftrekte zich in het Suiden

uit tot Solor toe , by hen Solot genaamt}

Zend
Roebo-
horigi na
Amboiiia
in 't jaar

1576.

In 't Weften tot Macaflar^ met welken *57*«

vorft hy in verbond was, gelyk die van
Boeton zyn onderdaan j in het Ooften tot

Banda, en in 't Noorden tot Sangir, en
Mindanao, welke vorft mede zyn onder-
daan was.

Den grooten Roebobongi, uit het Edel
geflagt Tommagola, zond hy in 't jaar

1576. na de veroverde landen in Amboi-
na, te weten, Hoeamohel op 'c eiland

Ceram ( dog Leflidi is noit door de Ter-

nataanen overwonnen) d'eilanden Boero,
Manipa, Amblau, Kelang, en Bonoa,
om dezelve wat vafter onder zyne ge-

hoorzaamheit te brengen, en de Portu-

geezen ook daar uit te jagen 3 aangezien

zyn vader Samaiau daar veel te flap re-

geerde, en alles vervallen liet.

In dezen tufTchen tyd omtrent het jaar

1 f78 . quam Francais Drakè , een wakker
Zee-held , in Ternate by dezen vorft.

Ook vergaderde Baboe zelf een groote

magt in 't jaar if8o. van zyn Soa Siva 's,

en Sengadji 's in Ternate, op vyf Cora-
cora 's, waar mede hy na de Xoelaneze ?

eilanden vertrok , alwaar hy hun zee-

magt , onder hunnen Zdevoogd Capallaja^

een vermaard voorvegter, ook vergader-

de, en dus met dezelve van daar, met
een voornemen , om groote veroveringen

te doen, vertrok.

Met deze zee-magt Weftwaarts aan-

gefchept zynde, nam hy in 't voorby
gaan de dorpen op Celebes , Bangay

,

Tamboeko , en Tiboro op Pangafani in

,

en quam , na die aan zyn Kroon gehegt
te hebben, op 't eiland Boeton, 't geen
toen Bolio genaamt werd.

Dit ryk veroverde hy ai mede door dé
dapperheit van Capallaja. Het is waar,
dat de Boetonders zich eenigen tyd ver-

weerden; dog ziende, dat, of Koning
Baboe , of, zo andere willen, deze Ca-
pallaja , op een klip, aan den fmallen

ingang des Boetonfen bergs digt by de
ftadt ftaande , met zulk een geweld
met zyn fwaard iloeg, dat zy van een
fpleet, wierden zy zo verbaaft hier over*

dat zy zich aanftonds aan Baboe over-

gaven.

Terwyl nu de Ternataanfche Soldaten

alhier hunnen voorraadt op Bolio kogten,

kreeg die plaats den naam van Boenton

,

dat in het Ternataans, de Markt betee-

kent, waar uit men naderhand, gemaks
halven , Boeton gemaakt heeft. Van
daar voortfeheppende, quam hy op Ma-
caffar met zyn Hongi , of zee -magt,
welkers Koning Pattingaloan , of van

andere Krain Karoet genaamt, toen land-

waard in te Goa woonde , welke deze

Ternataanfche vloot van wegen Koning
Baboe 's vermogen, en vermaarden naam,

vreezende , hem aanftonds te gemoer
voer,-

Fran^oï's

Drake in

't jaar

IS78.

hier.

Baboe 's

verdere

verove-

ingen in

't jaar

ij 80.

Ook van
Bolio

,

namaak
Boeton ,

genaamd.
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1580.

Hy
maakt
een ver-

bond met
den Ma-
caflaarfen

Koning
Pattin-

galoan.

En doet
hem
Moorfch
werden.

Verovert

Saleyer.

Baboe

;

Heer van

twee en
zeventig

eilanden.

Werd
van de
Portu-

geefche

Zee-
voogd

,

onder
fchyn
van
vriend-

fchap.ge-

yangen.

voer ,
genegen zynde zich nader met hem

te verbinden.

Als deze Macaflaaren met hunnen Ko-
ning , nu wat nader quamen , zongen zy,

al fcheppende , volgens hun lands ge-

gewoonte, hunne gewoonlyke groetenis:

Sombah Oecoe , Sombab Oecoe , dat is :

tyy eeren u , o Heer Koning , ivy eeren u ,

o Heer Koning.

Baboe , dit hoorende, maar niet ver-

ftaande, vraagde, wat het was, dat zy

zongen 5 men gaf het hem te kennen

,

en hy nam 'er zulk een genoegen in,

dat hy daar op een verbond met dien vorft

maakte; dog met die voorwaarde, dat

hy moeft Mohhammedaanfch worden,
en den Chriften-Godsdienft , door de

Portugeezen toen ook daar al ingevoert

,

verlaten, hoewel zy daar van nog niet

veel meer , dan den blooten naam , droe-

gen. Ook wierd daar, op Baboe 's aan-

raden, op ftrand een fterkte gelegt , die,

uit nabootzing der voornoemde groete-

nilTe der MacafTaarze fcheppers , ofte

roejers, Sombah Oocoe, Samboppo ge-

naamd wierd t.

Hier na ftevende hy met zyn vloot na

't eiland Saleyer, en beloofde zyn dogter

aan de genen, die dat wift te veroveren.

Dit verrigte ook de voornoemde Zee-

voogd van Xoela , Capaïlaja , die tot

belooning voor zyn dapperheit , niet

's Konings dogter, maar, volgens eigen

verzoek, zekere Sahari Boela , dogter

van den Goegoegoe Tsjakamoïe , uit het

aloude huis der Marafaoli 's , die hy zeer

fterk beminde, tot eene Bruid bequam.

Na deze veroveringen keerde hy weer
na Ternate, en liet zich zedert dien tyd

Heer van twee en zeventig eilanden noe-

men. Niet lang na zyn komft quamen
drie Portugeefche fchepen op de reede,

van welkers Zeevoogd hy zeer bedrieg-

lyk, onder fchyn van vriendfehap, aan

boort genoodigt, en 'er ook gehouden
wierd, zeilende dus met dien vorft na

Amboina, alwaar gekomen zynde , zon-

den die van Hitoe, met verlof van die

Landvoogd der Portugeezen, een getal

van veertig wakkere jongelingen als in

gezandfehap aan Baboe. Deze alle met
Kriflen aan hun beenen gewapend, of,

't geen meer geloof verdient , zo veel

Kriffen in hunne Toetombo 's, of doos-

jens, van boom -bladen gemaakt, ver-

borgen ( zo als het de Hitoeëze Gefchied-

fchryver Ridjali in zyn twaalfde Hoofd-
deel verhaalt) en boven op dezelve met
fpyze, en eenige gefchenkjens van Con-
fituren aan dien vorft, bedekt hebbende,

verzogten dit gefchenk aan Baboe te mo-
gen brengen, 't geen hun toegedaan

wierd. Dog, daar gekomen, boden zy

den Koning aan , het fchip , waar in hy

U K S E
gevangen was, af te loopen , en hem l i

dus uit de handen van deze Ongeloovigen Pe
.

A>'

te verlofien ; maar hy wilde dit niet toe-
7

°

n

n '

ftaan , hoewel hy hen , uit erkentenis Hitoc

en dankbaarheit voor dezen aangeboden b' ede-

dienft
?

alle de tollen fchonk, die Roe- fe I

bobongi hun uit 's Konings naam reeds te loc'

opgelegt had. pen.

Daar na wierd de Koning uit Amboina Werd
'

na Malacca, en zo verder na Goa, ver-

ê

evoe

voert ; maar aangezien hy onderweeg in j
!

't jaar 1 j-83 . quam te fterven, hebben zy
p

o
ze

hem ook in Hukken gehakt, en dus in- in 'tj;

gezouten na Goa gevoert. 'S^j.

In Baboe 's plaats quam in 't jaar 1 f84. De k
zyn zoon, Sabid Berkat , dat in het entwi

Maleits, de Getuige des Zegens, be-
j!
8"6

teekent, anders wierd hy by verkorting sahid

ook wel Said, en Saidi, genaam t; een Berkat

Prins, omtrent het jaar 1^63. geboren. In '')-

Hy was in rang de zes en twintigfte
IJ 4 '

"

Koning van Ternate, en hield, als zyn
vader gedaan had, in de Portugeefche
fterkte Gamma Lamma zyn Hof. De-
ze vorft was tegen de Portugeezen zeer

verbittert , om dat zy zyn grootvader,

Koning Hair, vermoort, en ingezouten
zynde, in zee geworpen, en ook zyn
vader Baboe gevangen genomen , in ftuk-

ken gekapt, en dus ingezouten na Goa
mede gevoert hadden.

Niet veel beter hart had hy voor de
Tidoreezen, die met hun, en met de
Spanjaarden (nu meefters van 't ryk van

Portugal , en van des zelfs landen in

Ooft- en Weft-Indiè'n) een hert en eene

ziel waren, gelyk zy ook met hun opper-

Landvoogd in Manilha dagelyks overleg

maakten, op hoedanig een wyze men
weder een Kaftiliaanfchen Landvoogd in

Ternate bekomen , en ook Koning Sabid

onder de knie krygen zoude.

Tuflchen hem, en den Koning van Die m

Tidore , zyn verfcheide harde fchermut- de "*

zelingen geweeft, waar in hy den mee-
jJ,"(\J,

ften tyd de overhand gehad , en den Jiaanen

Tidorees groote afbreuk gedaan heeft ;
°°tio&

en by aldien de Kaftiliaanen hen gedurig

niet onderfteunt hadden, zou hy Tidore

zeer gemakkelyk verovert hebben, aan-

gezien hy een wakker vorft was, die

zeer goede order op zyn zaaken ftelde.

Onder hem verfcheen de Engelsman , Ondtr

Thomas Candifcb, in 't jaar if87, en
hemi

|n

u

naderhand quamen ook de eerfte Hollan-™,^
ders in 't jaar 15*99. in dit ryk. ZydeEn-i

verfchenen hier met de fchepen Amfter- ge,sniar
l

dam, en Utregt, die onder den Zee-
en

" '

k(

voogd , Jacob Corneliszen van Neck , Hollan-

uitgeloopen zynde, den S.January in 't ders in'

jaar ifop. van Bantam met des zelfs on- i&
"jH

der-Zeevoogd Wybrandvan fVarivyk, in nate-

gezelfchap van de fchepen Zeeland, en

Gelderland , met de onder -Zeevoogd,
Jacob

::i

d



fc N. 20^
7tf<ro£ Heemskerk na dé Molüceos t'zeil

gegaan , en den 5 . Maart in Amboina
voor de kuil van Hitoe ten anker geko-

men waren j van waar Zeeland , en Gel-

derland den 1 1 . Maart 's namiddags na

Banda, en Amilerdam, en Utregt den

8; May na Ternate {levenden.

Zy namen uit Amboina met zich een

Ternataan, die zich valfchelyk voor den

broeder des Konings uitgaf, en verhaalde,

dat Koning Baboe wel by de honderd

Wyven , en Byzitten onderhouden had

,

en deze Koning mede wel dertig of

veertig.

Zy quamen den 22. May op de reede

van Telingamoe, niet verre van de ftad

Maleyo, voor Ternate, op vyftien vadem
water, ten anker.

Koning Sabid naderde den 28. dier

maand met een §ierlyke Coracora om-
trent het fchip van den Zeevoogd van
Warwyk , verzoekende , dat hy by hem in

zyn Coracora komen wilde
, gelyk hy dede.

Bi wil ^y fpraken eenigen tyd met malkan-

byiVar- deren door Tolken , maar hoe onze Zee-
v/j niet voogd hem verzogt, om ook by hem
aai oord eens a .dn fc.oorci te komen, hy was daar

toe niet te bewegen} het zy dat hy deze

vreemdelingen niet veel vertrouwde, het

zy dat hy voor diergelyken trek, als de

Portugeezen zyn vader Baboe gefpeelt

hadden , vreefde > immers hy maakte
hondert Ternataanfche uitvlugten, dan

zich eens wegens de ladder, die met
laken bekleed was, dan wegens dat het

nu te laat, en ook de tyd was om zyn
Salaat, of Gebed, te gaan doen, alzo

de Son aan 't daalen was, verontfchuldi-

gende.

Den 29. quam hy met een vloot van

cüerlyk opgemaakte Coracora 's , en Gi-

lala 's , wel in de dertig lterk , omtrent

de fchepen. Zy waren zeer wel van

gefchut na hunne lands wyze, dat is,

met wel honderd BaiTen , en Kamer-
ftukken, voorzien. Zy ichepten drie-

maal rondom de fchepen met een groot

gefchreeuw , en begonnen, volgens de

gewoonte der Oofterlingen, op hunne
Gongen en Tifa 's te kloppen, daar na

als op de maat ecnige fchep-liederen te

zingen, en zo op de maat te fcheppen,

en voort te roejen,

V-M- Ondertuflchen maakten de onzen , hen
vi de mede niet veel vertrouwende , hun ge-

oïhemfchut, en ander geweer klaar, om, of
u le zy iets quaads in den zin hadden , in ftaat

tnwen. van verdediging te zyn, 't geen ook de
" reden was, dat zy hun volk boven en
beneden, ieder op zyn plaats, by 't ge-
fchut verdeelden, en hun verder volk
met fpielTen en roers over al klaar zetten

,

om , of zy aan boord komen wilden , hen
te konnen waarnemen.

I. Deel.

Dog zy quamen geen van allen omtrent jjp,,,

de fchepen , dan alleen de Coracora van
den Koning , dat een fchoon vaartuig

was , wel met negentig fchcppers , of
roejers met korte fchep-fpaanen , in plaats

van riemen j bezet 4 en aeer wel van
oorlogs-tuigen na hunne wyze, en nog
wel honderd Soldaten , voorzien;

De Zeevoogd verzogt den Koning
andermaal eens aan boord te komen , dog
hy Was wederom niet te bewegenj maar
zond een van zyne Hoofden , en een

Tolk, om met den Zeevoogd te fpreken.

Tegen den avond quam de vorft weer
aan boord met twee Coracora 's , in een

der welke een Praauwtje, ofeen Canotje

was.

Met die
. Coracora voer iemand van

zyn bedienden wat dieper in zee van de
fchepen af, en toen belaftte hy dit

Praauwtje uit de Coracor in zee te zet-
.

ten , en verzogt de onzen , of zy daar op
met hun gefchut wilden vuur geven 5

't geen aanftonds gefchiedde, en tot ge-

noegen van dien Koning zyn uitwerking
had.

Den 30. verfcheen 'er weder een Co-
racora met dien vorfl, die nu befloten

had aan boord te komen, en den Zee=
voogd te bezoeken.

Hy , die uit de Coracora met drie

Ryksgrooten kort te voren in een kleen

Praauken geflapt was, dat aan de Coracora
vaft lag, was in het eerfl by de onzen
niet eens vernomen ; maar, hem gewaar
werdende , liet men hem zeer ernflig

verzoeken over te komen j dog al weder
te vergeefs ; maar hy trad in de Coracora,

en vraagde de onzen alleen na verfcheide

zaaken, die hy wenfchte te weten.

Den 1. Juny gingen de onzen aan land, Dieme»
en bragten den Koning , volgens de gefchen-

Oollerfche Wyze, daar men noit by de ken aan

grooten zonder gaven komt , een zeer kndgME»

fraai gefchenk van eenige gekouleurde

Fluweelen, Lakenen, een vry grooten

Spiegel, en eenige zeldzame Snaphaanen;

al het welke hem wel zeer aangenaam
was ; maar de Snaphaanen behaagden

hem beft.

Den 12. quam hy weer omtrent de
fchepen, dog niet aan boord, en verzogt

toen zeker verguld Mufquet, waar op
zyn oog viel , 't geen hem gefchonken

wierd; dog hy wilde het niet ten ge-

fchenk hebben, en zeide, dat men het

aan zynen Tol korten zou.

Den 18. kregen de onzen de eerfte
En

-

Nagelen aan boord, die zy voor deze en eerfte

gene fraaie glaasjens, niet boven drie of Nagelen

vier duiten waardig, inruilden, gevende **ier be"

zes honderd van die zoort voor een Ter-
komen'

nataanfche Bah ara, of zes honderd en

I
twintig pond Nagelen j zo dat zy voor

D d ieder
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ieder glaasje meer als een pond Nagelen

kregen.

Dog den 9. July fielden zy een vaften

prys op de Nagelen, belovende een Ba-

hara van zes honderd en twintig pond

(alzo een Bahara in Amboina maar vyf

honderd en vyftig ponden zwaar is) voor

vier en vyftig Ryksdaalders ( tot acht en

veertig ftuivers ieder) te zullen leveren.

Egter quam Koning Sabid den 2ƒ . Ju-

ly, na veel biddens, eindelyk in 't fchip

Amfterdam, beziende dat zeer naaukeu-

rig overal van binnen; gelyk hem ook
niets voorquam, of hy had daar zin in.

Onder anderen quam hy ook in de

Combuis, zag daar den Kok het vuur

met een Blaasbalg aanblazen , 't geen

hem zo verwonderens - waardig voor-

quam , dat hy goed vond daar mede een

proef van te nemen, en, ziende dat hy
dat zo wel, als de Kok, doen kon, ver-

zogt hy, volgens den bedelagtigen aart

der inlanders, dien ook te mogen heb-

ben j gelyk hy dien ook kreeg.

Den 28. July quam hy weer aanboord,

beziende 't fchip, even als of hy het

koopen wilde ; maar zyn eigentlyke

boodfehap was, de onzen te verzoeken

,

dat zy daar eenige Hollanders laten wil-

den , om met hem te handelen ; gelyk
hy ook den 1 3 . van Auguftus met dat

Zelve verzoek nogmaal aan boord quam

,

makende met onzen Zeevoogd een zekere

affpraak over het nieuw gewafch der

Nagelen , by welk gefprek zy malkan-
deren zo wel verftonden, dat de Zee-
voogd , van Warwyk , hem toezeide daar

vyf mannen, en een jongen, te zullen

laten om de Nagelen op zyn tyd in te

ruilen, en die tegen de wederkom ft der

onzen te bewaaren.

Hoewel 'er zeer weinigen onder 't volk
genegen waren, hier te blyven, vond
men 'er egter eenigen , die dat aannamen.
Zy waren met hun zefTen daar toe over-

gekomen, over welke Frank van der Does,

een Amfterdammer, hoofd zou wezen.
De Koning fcheen toen een man van

zes en dertig jaaren, was kort en lyvig

van geftalte, byzonder vermakelyk, en
lugthertig. Hy was zeer nieuwsgierig

,

en vond vermaak in alles, 't geen men
hem voordeed, na te doen. Hy had zo
ras geen vuurpylen zien opfehieten , of
hy wilde die mede leeren maken , leerde

dat ten eerften
, gelyk ook de konft van

een balk, door 't booren van een gat 'er

in, en 't zelve met kruit vol te floppen,

zeer gemakkelyk in tweën te klieven.

Altyd was hy bezig met het een of 't

ander te doen, en noit zag men hem
ledig. Hy was dikwils met een fraaie

Gilala op 't water, in welke hy op een

vergulde* Catil , ofRuftbank, lag.

U K S E
Hoe vriendelyk hy nu ook tegen ons

volk was, zo hield hy nogtans een groot

ontzag by de zynen , die, hoe groot ook
in rang, niet by hem , dan al bukkende,
en met de handen tegen een boven het

hoofd verheven, mogten komen.

Hy was gekleed in 't goud Laken ; 2

zyn fatzoen van kleeding meeft na dat Sew

der Portugeezen gelykende ; had een

fchoone Diftar , of gedraaiden kleenen

Tulbant, van een zeerfraai-bewerktzyde-

ftof, met goude quaften daar aan, op 't

hoofd j en een fchoone Kris met een

goud geveft, in een houte fchede, mtt
goud overtogen, op zyde, of in zyn
gordel fteken.

Op diergelyke wyze waren zyn Hove-
lingen mede , hoewel meer in 't Kattocn,
dan in 't Zyde, gekleed.

Hy had een verloogchenden Portugees Ven •

by zich, een doortrapten gaft, vanden gen 1 .

welken de onzen veel werk maakten, £
'

alzo zy zagen, dat hy diep in 's Konings
gees

gunft ftond, en in ftaat was, om de on- hem

zen, die daar bleven, veel dienft te doen;
om welke reden zy hem ook eenig ge-
fchenk gaven , en zyn gunft voor de on-
zen hertelyk verzogten , die hy ook be-
loofde hun te zullen betoonen.

Kort të voren , eer de onzen van daar

vertrokken
,
quam het te pas hem te ver-

halen , hoe fchelmagtig de Prins van
Orangic, Willem den eerften, door toe-

doen der Kaftiliaanen In zyn eigen Hof
doorfchoten was van eenen Balthafar

Gerards. Deze daad verfoeide hy zeer,

en vertelde toen den onzen , hoe de Por-
tugeezen , en Kaftiliaanen , met zyn
groot-vader , en vader , de Koningen
Hair , en Baboe

,
gehandelt hadden

,

waarom hy ook met hen geen vrede

wilde maken.
Den 19. Auguftus nam hy van den Vettre!

Zeevoogd van Warwyk een zeer vrien- v3
delyk affcheid , betuigende zyn uitne-

mende blydfehap over de komft der onzen,

en verzogt, dat zy tog ten eerften wil-

den wederkomen, gelyk zy beloofden,

en daar op vertrokken.

Naderhand quam hier, onder dezen In'tjaai

zelven Koning Sahid, de wakkere Zee- IÖ01 -

voogd
, Jacob Corneliszen van Neck , in 't

J""'"^
jaar iöoi. den 2. Juny met de fchepen zee-

Amfterdam, en Gouda, 's morgens ten voogd.

agt uuren op de Reede. ^?
n

.

De Koning quam zelf aan boord, om .

hem te verwellekomen, was, zedert de ^J*
onzen hem laatft zagen, nog al lyviger bezogt

geworden, had maar een luchte Zyde werd.

Muggen-broek aan , en was met zyn

bovenlyf meeft naakt wegens de groote

hitte. Hy had by zich Frank van der Enl"'e
.

r

Does , en nog drie van de vyf anderen , ^\\m .

die de Zeevoogd Wybrand van Warwyk ders

daar vond.
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daar gelaten had. Men ontfing hem,
en zyn Edelen , zeer deftig op het fchip

Amiterdam , 't geen hy zeer naaukeurig

bezag, en vertrok tegen den avond, zeer

wel voldaan zynde, weder na land.

Den 3 . Juny Sondags quam hy weder
ftil aan boord

,
juift zo als men op dezen

dag 't morgen-Gebed , voor het lezen

van de Predicatie, doen zou. Als hy
nu de onzen in hunnen Godsdienft bezig

zag , bleef hy met zyn Hovelingen voor

't half verdek ftaan, daar de Provooft

van 't fchip by hen ftond, met de roede

van ontzag in zyn hand, en dat voor al,

om te beletten , dat geen Ternataanen na

beneden liepen.

De Koning, ziende, dat hy niet me-
de en knielde, wees hem dat hy ook
knielen zou 5 dog als hy wees, dat hy
daar geftelt was, om te beletten, dat

geen van zyne bedienden na beneden

loopen, of eenige fchade doen zouden;
zo eifchte de Koning zyn roede, en wees

hem , dat hy zelf als Provooft oppaflen

,

en wel toezien zou , dat 'er geen fchade

zou gefchieden, en dat hy zyn Gods-
dienft maar waarnemen kon. Derhalven

gaf de Provooft zyn ftokje met doornen

over, en liet zich door den Koning zo

lang, tot dat het Gebed uit was, ver-

vangen; 't welk geeindigt zynde, quam
hy by den Zeevoogd, die hem, en de
zynen , zeer vriendelyk ontfing.

Hy was zeer verwonderd over de eer-

biedigheit, die hy de onzen gedurende 't

Gebed had zien betoonen, en vond het

gedrag der onzen daar in heel anders,

dan hem de Portugeezen wel wys ge-

maakt hadden , alzo die voorgegeven
hadden, dat de Hollanders een volk zon-

der Godsdienft , maar Godlooze Zee-
roovers zonder land , of overigheit

,

en de vuilfte bloedfchenders ter wereld

waren.

Terwyl de onzen zich hier bevonden

,

hoorden zy, dat de Portugeezen, die

nog op Tidore waren, en daar met vier

fchepen lagen (zynde 't een een genomen
Rotterdams fchip, de Trouw, waar op
De Cordes,een van de Straat Magellanes-

vaarders , onder Mahu uitgevaren , was)
hen wilden komen bezoeken , om hen
van de Reede van Ternate te jaagen.

De Zeevoogd , van Neck , had dit zo

ras niet vernomen, of hy verzogt den 4.

dier maand van Koning Sahid verlof, om
tegen hen te Haan, 't geen hy toeftond,

na zich met zyn grooten daar over drie

dagen beraden te hebben ; en dit verlof

gaf hy tegen al het fchelden, en waar-
fchuwen der Portugeezen aan , die den Ko-
ning een brief tot merkelyk nadeel dei-

onzen gefchreven hadden , den welken
hy onzen Zeevoogd ook lezen liet, die

l6ör;

'sKö-
nings

kleding*

en die

van zys

hem zyn brieven van den Prins van
Orangie in 't Portugeefch, en in 't Ara-
bifch gefchreven, mede overgaf, en van
het tegendeel overtuigde.

Hy was ten dien tyde wat beter, dan
by de kömft van van Neck, gekleed,
verfcheen zeer pragtig met zyn voor-
naam fte grooten , hebbende een fraai

Zyde kleed aan, een witten Tulbant van zoon,

zeer fyn Neteldoek , met Gouddraad
doorweven, op 't hoofd, en een Goude

keten om den hals, met hoedanig eene
zyn jongfte zoon , de Kroon -Prins

Modafar, mede, dog geenzins zyn ouder-
broeder, Moavia, of de Prins Sedang,

verfierd was , zittende, toen onze Zee-
voogd by den Koning om verlof quam,
alleen Modafar naaft Zyn zyde, met een
Goude Lakenze broek, en een Diftar,

of wrong-Kroon van Zyde op 't hoofd.

Den 7. Juny quam Koning Sahid weer
aan boord, om dit gevegt in perzoon,
dog van verre uit een Praauw, aan te

zien. Waar op de twee fchepen den 8.

t'zeil gingen , en den 1 r . op den twéden
Pinxter-dag 's morgens ten zeven uuren
by de Portugeezen quamen , van welken
zy den wind kregen , en boven hen
raakten.

Als zy nu genadert waren, deden de
Portugeezen den eerften fchoot, waar
op de onzen met hun boegftukken, halve

kartouwen zynde, antwoordden, 't Ge-
vegt was hevig. De Portugeezen fchö-

ten van drie plaatzen op 't land, daar zy
verfcheide bateryen gemaakt hadden , en
ook uit drie fchepen , daar wy maar twee
fchepen in 't vaarwater hadden. De
Zeevoogd, van Neck, fwaaide met de
zyde van 't fchip Amfterdam na de zyde
van den Portugeefchen Zeevoogd , en
gaf hem zodanig de volle laag , dat de
Portugees fcheen in den ligten brand te

ftaan. Even zo taftte 't jagt Gouda het

fchip, dat naaft daar aan lag, met geen
minder dapperheit aan , en fchoot zo
gezwind , dat de Koning 'er over ver-

baaft ftond.

Na dat men nu omtrent een uur fchut- Dapper^
gevaarte gehouden had , wierd de Zee- heit vaö

voogd, van Neck, zyn regterhand (of7?n .

zo eenige willen, eenige vingeren) af-

gefchoten, terwyl hy, op het half- dek,

by het koldergat ftaande , wees , dat

men vuur geven zou. Buiten dit onge-

mak van die hand verloor hy nog drie

( of, zo andere zeggen , agt of negert

)

man, en op 't jagt wierd een man dood-

en den Schipper, Claas Cornelifz. zyn

regter been afgefchoten, die 'er den if.

van ftierf, en op Ternate naaft het huis

van Frank van der Does , toen al Koop-
man zynde, begraven wierd.

Neck.

Dd a De
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De Koning, de dapperheit der Hol-

landers van verre uit zyn Praauwtje zeer

wel gezien hebbende , en dat zy maar agt

of negen man verloren hadden , zond hen

een bode, en liet hen, alzo hy hunnen

aart nu genoeg befpeurt had, verzoeken,

dat zy met fchieten nu wilden ophouden j

dog de onzen dit afilaande, gingen al

voort, en zouden nog' niet opgehouden

hebben, zo de Koning hen niet weer

een bode met het zelve verzoek gezon-

den , en daarbeneven berigt gegeven had,

dat 'er twee Duitfche fchepen voor den

wal waren, op welke tyding de Zee-

voogd aanttonds , na in derdehalf uur

tyds alleen uit het fchip Amfterdam drie

honderd Kanon-fchooten gedaan te heb-

ben , weer na Ternate keerde.

Na dat zy daar op de Reede weer ge-

komen waren, bevonden zy, dat de twee
voornoemde fchepen PortugeefcheJonken
waaren.

De Zeevoogd , van Neck , van zyn

quetzuur hcrftelt zynde, verzogt, aan-

gezien hy hier geen handel voor zich

zag, verlof van den Koning, om na

Patani te vertrekken.

Eer dit nog voortgang nam, was 'er

een groot feeft by de Ternataanen op den

16. July, ter gelegenheit dat de Sjah-

• Bandars dogter met een Cafifi, of Prie-

-fter, ftond te trouwen.

Om aan dit huwelyk te meer aanzien

.te geven
,
ging Koning Sahid met al zyn

grooten na des Sjahbandar 's huis, waar
op een vaandel Hollanders, in hun vol

geweer , met Pypen en Trommels

,

volgde.

In dit huis was een zeer groot vertrek,

met fchoone kleeden, en tapyten opge-

fchikt , waar in de Koning met zyn
grooten gebragt wierd , dog de Soldaten

en Matroozen itonden rondom de gaften

,

en zagen dit feeft aan.

Na dat de Koning gezeten was, wierd
'er een fchoon ftuk werks ten Morgen-
gave, of tot Bruidfchat, voor de Bruid
uit laft van den Bruidegom gebragt.

Het had vyf Torens
,

yder van een by-
zondere kouleur; het ftond op vier ra-

deren , was zeer geeftig , en c^ierlyk

opgemaakt, en 't wierd van zeftig man-
nen getrokken. Daar na quamen agt

andere mannen
, yder met een Standaard

,

en een Vaantjen daar boven ; en vier

andere droegen een fchoone vergulde kift,

waar in, na der Ternataanen opgeven,
des Bruidegoms Juweelen waren. Na
deze vertooning volgden honderd en vyf-

tig vrouwlieden, yder met een Koperen
vlakken fchotel, waar in een gefchenk
was, 't welke zy, volgens 's lands wyze,
agter malkauderen een voor een gaande,
op haare hoofden droegen. Toen quamen

daar nog zeventig mannen met zo' veel

groote Porcelyne lchotels, vol bloemen,
en gemaakte Pinang, die zy voor de
voeten der Hollanders nederwierpcn

,

met verzoek van de Pinang op te raapen.

Eindelyk quamen verfcheide Schermers
voor den dag , die tot vermaak van den
Koning, en het verdere gezelfchap, met
fchild en fwaard byzonder vaardig met
zeer verwonderenswaardige fprongen te-

gen malkandercn wiften te vegten, en,

fchoon maar uit vermaak, zich nogtans

zo woedend tegen een te gelaten, als

of zy malkandcren doormidden zouden
klooven.

Dit nu voorby zynde, ging de Zee-
voogd den 24. July aan land , om zyn af-

fcheid van den Koning, en zyne grooten
te nemen.
De Koning had liever gezien, dat hy va i

daar nog tot de komft van Warwyk ge- Net

bleven was , om dan te zamen de Portu- bY

geezen te verdryvenj maar alzo hy zo j^
lang niet wagten kon, ftond de Koning ma;

gyn vertrek wel toe , maar verzogt hem ver jt.

den 16. met al zyn volk nog eerft eens
ter maaltyd by hem te komen.

Dit kon van Neck niet wel weigeren,
weshalven hy op Sondag den 20 , zynde
den dag tot die maaltyd gefchikt , van
yder fchip de helft van 't volk na land

zond, alwaar zy aan eenige Bamboefe
tafels zeer wel onthaalt wierden.

Voor den vorft met zyne grooten, en
de Nederlandfche hoofden , was een by-

zondere groote tafel met allerlei fpyze

toegerigt , die onder het eeten nog
het vermaak hadden , van een fraai

Spiegel-gevegt , 't geen door den Ter-
nataanfehen jongen Adel aangeregt wierd,

te zien.

Na dit minnelyk onthaal nam de Zee-

voogd van Neck van den Koning af»

fcheid , latende aldaar als Koopman
, Jan

Pieterszoon, met nog vier gemeene lie-

den , en vertrok met zyn twee fchepen

,

niet zonder groote droefheit der Terna-

taanen , den 31. July in 't jaar 1 601. na

Patani.

In 't jaar 1602.. den 17. February, in 't r

quam ook in Ternate by dezen Koning 1 602

Sahid de dappere Zeevoogd, Wolfert*^
x

Harmenszoon, met vyf fchepen, namelyk, Her-

Gelderland , Zeelandia , Utrcgt , de man

Wachter, en een kleen jagtj dog bleef*001

'er niet langer, dan tot den 7. Maart,

zonder dat 'er iets aanmerkenswaardig

voorviel, dan dat zy op den 28. February

een Portugees fcheepje , waar uit het Nee

;

volk na Tidore gevlugt was , waar in een

£
zy Ryft, Wyn, Clappus-oli, en Zy-^ e.

Zyn

vertr

vaa f.

de vonden , door een Chaloep deden

nemen.

In
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In de maand April des jaars t6of. vef-

hier
trok de onder- Zeevoogd van Stevenvander

. Hagen, Cornelis Sebaftiaanszoon, met de

Zee- fchepen , Dordregt , Weit - Vriefland

,

Amfterdam, Gelderland, en Medenblik

,

uit Amboina na de Moluccos.

Zyn voornemen was, om Tidore aan

te taften. Onder weeg niet verre van

Tidore ontmoette hy een Engelfchen

Zeevoogd, die zeide eenige Nagelen op

dat eiland ingenomen te hebben, met

hope van zyn vordere lading op Makjan

,

daar hy na toe wilde, te zullen bekomen.
Op de vrage der Hollanders, ofdePor-
tugeezen op Tidore nog wel van kruit

voorzien waren
,
gaf hy tot antwoord

,

verftaan te hebben , dat zy nog zeftien

tonnen kruit, en zeer goeden luft had-

den , om die tegen de Hollanders te

verfchietenj dog dit zeggen ftreed zeer

met dat van den Portugeefchen Land-
voogd der Moluccos , dien Steven van der

Hagen den i f. Februari dezes jairs i6of

.

by Bima met zyn fchip verovert hadde :

want die verklaarde rond uit , dat 'er op
Tidore geen bus-kruit , of altoos zeer

weinig, was, en dat hy uitdrukkelyk

daarom de reize na Amboina , en Tidore,

voorgenomen had , om die Landvoog-

dyen van 't bus-kruit, dat hy op Malac-

ca ingekogt had, en van eenige verdere

behoeften , behoorlyk te voorzien. Be-

halven dat men uit veel andere zaaken

befpeurde, dat deze Engelsman met de

vyand heulde, en hem met kruit en fpys

geftyfd had.

Den 2. Mai quam Cornelis Sehaftiaans-

re. zoon met zyn fchepen voor Tidore,

welke het voor 's Konings Hof ten eer-

flen, om met hem te fpreken, gezet

hebben. Zy zagen daar twee Portugee-

fche Kraaken digt onder land leggen

tuiTchen twee fchanfen, die de zelve

dekten. De Hopmannen daar op waren

(Thomas de Torris, en Fernando Pereira

de Sandi.

E(
, Den f. Mai deed de onder-Zeevoogd

vefigtede fterkte van Tidore opeiffchen ; dog
wefs die van binnen gaven tot antwoord , dat

zy voorgenomen hadden, zig te verde-

digen tot den laatften man toe.

Daar op befloten de onzen de Kraaken

eerft te veroveren, gelyk ook Cornelis

Scbafliaanszoon met zyn fchip en 't fchip

Gelderland , waar op Jan Janjfen Mol,
een dapper man, Schipper was, daarna
toe voer, en die befchoot; dog de Por-

tugeezen beantwoordden dit van hunnen
kant, zo uit de fchanfen, als uit de fche-

pen , wonder wel , zo dat het van weer-
zyden fcheen kogels te regenen; waar
door onder anderen een Trompetter bo-

ven in de mars getroffen wierd

Gedurende dit fchieten bemande de

En
Th

!

onder-Zeevoogd , en Schipper Jan Mol^ r<5oj:

nu als hoofdman aangemerkt wordende, Verovert

yder zyn boot met volk , waar mede zy twee

die Kraaken, zonder zich eens aan haar Kraaken.;

fchieten te kreunen, aantaftten, en, na
een uur vegtens, veroverden. Het volk
was mceft over boord gefprongen , 't

geen voor hun vertrek lonten, en vyer-

poppen , by 't kruit gelegt had , om de
Kraaken te doen fpringen , maar het

wierd nog tydig van de onzen gezien,

en belet, die niet meer dan drie dooden,
en zeventien gequetften, in dezen ftryd

bekomen hadden. Zy vonderr-daar zeven

Metale, en vyf Yzere ftukken in, die

zy daar uit namen; ftaken toen de Kraa-

ken in brand , en lieten ze dryven.

Ondertuffchen was de Koning van
Ternate, die met twee Coracora 's na

den Engelfchen Zeevoogd voer , van
drie Nederlandfche Faftoors vergezel-

fchapt, door de Tidoreezen, die de eene

Coracora nog namen, byna gevangen ge-

kregen ; dog ontfprong den dans nog
aan 't Engels fchip , 't geen hy voor een
Hollands aangezien had j keerende zo
weer tot de zynen.

De Portugeezen dit nemen der Kraa-
ken uit de vefting wel gezien hebbende,
wilden egter nog van geen overgave
hooren fpreken, waar op dan de onzen,
met Koning Sabid, befloten alle onze,
en de Ternataanfche magt binnen weinig
dagen byeen te voegen, en hen dan ge-
lykelyk aan te taften, te meer, alzo die

vorft zeide zeer wel te weten, dat de
Engelfchen de Portugeezen met kruit, en
loot, benevens verfcheide levensmidde-

len , onderftand deden.

Om nogtans te minder bloed te ver-

gieten , liet men den Koning van Tidore
verzoeken, zich ftil te willen houden,
en de Hollanders , en Portugeezen alleen

tegen een te laten vegten , onder belofte ,

dat de Koning van Ternate die veertien

Coracora 's, yder van honderd veertig

man, fterk was, zich ook ftil houden
zoude. De Tidorees nam dit aan. Hier
op trok Schipper Mol den 14. Mai, met Taft daat

den Zeeufchen Capitein , van der Perre ,
op de

en honderd vyftig man, na land, om het
veftinS

Kafteel te beftormen , begaf zich , zo
ras hy aan land was , na twee Portugee-
fche dorpen , 't eene na 't Suiden , 't an-

der na 't Noorden gelegen, en ftak die

in brand, om die van de vefting te eer

tot de overgave te noodzaken.

OndertufTchen was Koning Sahid met
vyf honderd man ook aan land gegaan,

niet om te vegten, maar ten deele, om
dit gevegt te aanfchouwen, en ten deele,

om de Tidoreezen in toom , en buiten 't

gevegt te houden, terwyl de vloot van de

Noord-zyde de vefting hevig befchoot.

D d 3 Schip
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Schipper Mol wierp metter haaft, na

dat hy nu al zeer genadert was , een

fchans van Wyn-vaten op, vulde die by

dag en nagt met aarde , en begon, dit

voltoit hebbende, fterk op de veiling te

fchieten, 't geen die van binnen zeer

moedig beantwoordden. Weshalven zien-

de, dat dit lang zou kunnen duuren,

zonder hope tot de overgave te bekomen,
ging hy by nagt met twee Soldaten de

iterkte befchouwen , en bevond , dat daar

al een brefTe gefchoten, en het derhalven

tyd was, om die te beftormen , waar toe

hy tegen den volgenden dag lalt gaf.

Den ip. Mai voerde de Schipper, en
hoofdman Mol, al 't volk digt onder de

vefting, 't geen de Portugeezen, door 't

gedurig fchieten der onzen van boord,

niet eens merkten.

Als hy nu tot den ftorm klaar was , gaf
hy den onzen aan boord met een vlagge

een teeken, om met fchieten op te houden,

gelyk zy dat ook aanftonds naquamen.

Daar op begon hy den ftorm met zyn

volk , en raakte , met nog zeven Soldaten

by zich, met een vaandel in de vuift

binnen de fterkte.

De Portugeezen hielden ondertuflehen

niet op met fchieten, en veel vuur-ballen

van den Toren af te werpen, waar door

met alleen 't voornoemde vaandel in brand

raakte, maar 't geen ook belette, dat 'er

iemand meer in de vefting komen konde.

Wanneer zy nu niet meer, dan deze

agt mannen, 'er in zagen, grepen zy

moed, en dwongen den hoofdman Mol,
na een vierendeel uurs vegtens, met de

zynen 'er weder uit te wyken , by welk
te rug trekken Mol van de fterkte afviel,

en zyn been brak.

Ten eerften fchoten 'er wel eenigen

van zyn volk toe , om hem weg te hel-

pen j dog hy wilde dat niet toelaten , en

ging voort met hen te vermanen van tog

niet te wyken, maar den ftryd te hervat-

ten, om 't verlorene te herwinnen j na

welke vermaning hem een van zyn volk

op de fchouderen nam , en wegvoerde.

De Portugeezen verloren in 't eerft

van den ftorm ook 'Thomas de Torris,

hoofdman van een der Kraaken, zo als

hy de eerfte op den hoofdman Mol aan-

viel, en hem met zyn degen dagt te

doorlopen , niet vreezende voor zich zel-

ven, vermits hy in zyn volle harnas wasj
maar Mol weerde dit behendig met een

korte fpies af, en een Soldaat, met zyn
Mufquet klaar ftaande, trof hem zo wel,

dat hy dood ter aarde viel.

De onzen hervatten wel den ftryd j maar
wierden met minder moeite , dan te vo-
ren, te rugge gedreven, en van de Por-

tugeezen ten half weg van hunne fchan-

fen nagejaagt.

\(

vefti":

won

É

!

Daar op begonnen die van de fchepen

weer op de vefting te fchieten, 't geen
die van 't fchip Gelderland zo gelukkig

deden, dat een van hunne kogels, in 't

kruit der Portugeezen gevallen zynde,
den Toren met zeftig of zeventig Portu-

geezen, met een vervaarlyk geweld, in

de lugt deed vliegen,

Dit gaf den onzen moed om weer op
nieuw aan te vallen , en heviger , dan
te voren , op de vefting te ftormen , vëroit

om die met den degen in de vuift te ver-

overen j het geen te gemakkelyker ge-

lukte, Vermits verfcheide Portugeezen.,

ziende het nu niet langer te konnen hou-
den, om hun leven baden, en zich over-

gaven, het geen hun tocgeftaan , . en 't

beloofde gehouden wierd.

Toen fchoten de Ternataanen toe, die End»

tot dien tyd maar toegekeken hadden, de>1 "

rats* ii

met voornemen , om alles te plunderen
p|j.

en te verwoeften , ftaken ook een fteenen de».

Toren , waar in Nagelen waren , in

brand , zonder dat de Hollanders dit

konden beletten.

Deze ftorm koftte den onzen twee
mannen, en agt gequetften, waaronder
de gemelde hoofdman Mol was. De
Portugeezen hadden drie en zeventig

dooden en dertien gequetften. Hunne
vrouwen waren meeit na een vaftigheit

op het gebergte gevlugt , en wel byzon-
der na een hoogen berg, niet ver van de

vefting, tot welken men niet, dan door

een zeer fmal voetpad, komen, en dus

onmogelyk die veroveren kon j ten ware
door uithongeren , 't geen toen de zaaken

der onzen niet toelieten.

Dierhalven heeft men den Landvoogd, 't Ga

Picdro Dcbbro , en Fcrnando Pereira de <fc P<

Sandi , nevens de overige Portugeezen , S?e*."

te zamen omtrent vyf honderd fterk
, m |uc

toegeftaan, met eenige fcheepjens na de doet *

Philippinen of Manilha te vertrekken.

Deze overwinning, die men voorna-

melyk aan 't fpringen van dien Toren
toefchryven moet, was oorzaak, dat de

Portugeezen nu niet alleen volkomen uit

al de Molukze eilanden verdreven wier-

den, maar dat zy ook niets daar omtrent,

dan alleen maar een geringe vefting op
Solor, behielden.

Men vond verder goed , die veroverde Cornei

vefting te flegten, 't welk verrigt zynde, Scbaf-

heeft de onder - Zeevoogd , Cornelis Se-
m,ns"

baftiaanszoon, eenig volk in Ternate en
hiereei>.

hier gelaten, om met de Koningen van volk,
\

Ternate , en Tidore als middelaars te verti

handelen, en ook verder in opzigt van

alle andere zaaken van wegen de Hol-
landers daar te blyven. Deze waren de

opper-Koopman, Adriaan Harmnszoon,
met nog dertien of veertien mindere

perzoonen.
Alles

',
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Alles dus beftelt zynde, voer hy met
het ichip Gelderland na Ternate , laadde

daar een goed deel Nagelen , en vertrok

den 14. Julius na Bantam. Voor zyn

vertrek wilden de Ternataanen, dat hy
een van beiden doen zou, ofden Koning
van Tidore dooden, en dus die onderza-

ten onder Ternate brengen, of dat hy
daar een genoegzame bezetting laten

wilde} 't geen hy beiden affloeg, voor-

gevende, dat zy geen zwarigheit nog
van Goa , nog van Manilha, te wagten
hadden.

Dog deze vreugde der Hollanders,

over dit veroveren van Tidore 's vefting

,

duurde niet langer, dan tot den jare 1606.

wanneer de Spanjaarden, wetende, dat

de onzen op geen van beide de eilanden

eenige fterkte gelaten hadden , en van de

Tidoreezen geroepen zynde , den 14.

Maart uit Manilha onverwagt met een

vloot van twee en dertig zeilen, of van
vier fchepen, vier Galeyen, en verder

van Fuften , Jonken , en diergelyke vaar-

tuigen meer, benevens drie duizend man,
waar onder zeftien honderd Spanjaards,

onder 't opper-gezag van Don Pedro da

Cunha, tuflchen Ternate, en Tidore ten

anker gekomen zyn, vindende daar het

fchip Weft-Vriefland van Steven van der

Hagen 's vloot.

Tegen het zelve hebben zy eenigen

tyd vrugteloos geflagen, waar op zy dan,

ziende daar niets op te konnen winnen,
van het zelve afgehouden, en zich na
Tidore begeven hebben, 't geen zy na
weinig moeite innamen,

ons volk gevangen kregen

Dit verrigt hebbende op Tidore , trok

hy den 1 . April na Ternate , belegerde

Gamma Lamma. De Ternataanen , deze

twee Natiën niet konnende wederftaan,

zyn meert na 't gebergte gevlugt , 't geen

die genen , die nog in de veiling waren

,

dwong, dezelve op den 3 den overte geven}

en ook al hunne Coracora 's aan de Ti-
doreezen ten proi te laten j waar door

zy dan ook uit de zee geflagen waren.

In het eerft waren eenige Ternataanen

met hunnen Koning Saidi na Takoma
gevlugt} dog, zich daar niet al te zeker

vindende, liet hy daar zyn broeders zoon
Kaytsjili Hhamza , en begaf zich na
Gilolo.

Men zegt, dat de Goegoegoe, of de
;Ryks-beftierder, Marafaoli, de fleutels

der fterkte aan de Caftilianen , zonder

zich eenigzins te verdedigen , overgege-

ven, en dit geflagt by de volgende Ko-
ningen daar over zulk een haat op den
hals gehaalt zou hebben , dat Zyne na-

zaten zedert van dat ampt afgezet zyn,
en geen magt meer, om den eer -naam
van Goegoegoe te voeren

, gehad hebben}

en nog vier van

f maar zyn daar na als Hhoekoms , of l6oö«

I Oppenegters, daar zy te voren het naafte

|

in waardigheit aan den Koning waren,
gebruikt. Dus hebben in dit opzigt die

van den huize der Marafaoü 's het zelve

lot gehad, als die van 't huis van den
Prince Tarrwwefc, welkers nazaaten tot

geen de minfte waardigheden verheven
mogen werden, om dat hy de egte kin-

deren van Koning Bajang Ullah vervolgt

,

en een derzeiven gedood heeft.

De Caftilianen deden hun uiterfte beft De Cafti-

om Koning Saidi in handen te krygen^ !

ian
f
n

weshalven zy hem veel geveinsde beloften Koning
door onderhandeling der Tidoreezen lie- Saidi ge-

ten doen, zeggende, dat hy maar weder vangen,

in Ternate komen , en zyn land in vrede

bezitten kon.

In 't eerft wilde hy daar niet na luifte-

ren, buiten dat zyn neef, Hhamza, hem
ook riedt de Kaftilianen niet te vertrou-

wen, maar zich wat aan een kant te

houden. Dog zyn Gemalin, Bokje Siri

Kaja ried hem, zonder dat men weet
door wiens aandrang, of met wat inzigt,

het tegendeel, willende, dat hy weer na
Tacoma keeren zoude, en dit ging te

meer by hem door, om dat men mom'
pelde, dat de Kaftilianen Hhamza wilden
tot Koning verheffen , om welke reden

hy ook Hhamza niet vertrouwde.

Hy begaf zich dan op een deftig op-
gegierde Coracora der Tidoreezen , hem
door de Caftilianen , om hem af te haaien,

toegezonden} maar was egter zo voor-
zigtig, dat hy zyn zoonen, en vooral

zyn jongften zoon, Modafar (die zyn
opvolger zyn zou , alzo de oudfte niet

bequaam was, en men den Prins Sedang
niet begeerde tot Koning te hebben) met
den Kaytsjili Aali , en eenige anderen van
's Konings bloed, aan een kant zondj
en dus maar alleen na hen toe ging.

Als nu de Kaftilianen zagen, dat zy
den Koning , met meeft al zyn grooten,

en ook zynen neve Hhamza, den Kayt-
sjili Tsjiolo , en nog vyf vart de voor-

naamfte Sengadji 's, of Hertogen, als

die van Makjan , Saboe, Gamoecanor-
ra, by malkanderen hadden , hebben zy
die aan boord gebragt , en gevankelyk na
Manilha gevoert.

Dit hadden de Ternataanen zo ras niet

vernomen, of zy vlugtten nu fterker,

dan te voren , na het gebergte van Gi-

lolo } waar na toe zy ook hunnen jongen

Koning, Modafar, maar zes jaren oud

zynde, voerden, die daar tot het naafte

jaar 1Ó07. fchuilen bleef.

Na dat nu de Kaftilianen dus meefter

niet alleen van Tidore, maar ook van

Ternate geworden waren , hadden zy

ook van ons volk een onder-Koopman,
nevens twee anderen ,

gevangen gekregen.

De

Dien zy
na Ma-
nilha

voeren^
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Verove-
ren al

onxe
goederen
daar.

De opper- Koopman, Adriaan Hermans-

zoon , en nog zes mannen, dit gevaar

met een Praautje ontkomen, hadden zich

na 't fchip Weft-Vrieflandt begeven ;

dog van de goederen der E. Maatfchappy

aldaar niets konnen bergen -, buiten al

het welke zy ook nog twee honderd

Bahara 's Nagelen ,
yder van zes honderd

twintig pond , verloren , die anders al

om in 't fchip Welt-
geen reeds twee hon-

in had, ingefcheept te

gereed lagen

,

Vrieflandt , 't

derd Bahara 's

worden.
Ons gevangen volk verdeelden zy op

twee vaartuigen , en zetten hen aan eeni-

ge naburige eilanden aan, van waar zy

naderhand met een Praauw in Amboina
quamen , alwaar zy hun wedervaren ver-

haalden, en daar by getuigden, dat zy

ganfeh niet qualyk van den vyand gehan-

delt waren.

Ook was het fchip Weft-Vriefland uit

Ternate, daar niets meer ten voordeele

der E. Maatfchappy te doen ziende,

verder in 't laatft, van 't jaar 1606. na 't

vaderland vertrokken, en volgens berigt,

den ip. Mai 1607. op Bantam bekomen,

op .Mauritius eiland verongelukt j ter-

wyl de zaaken aldaar in een bedroefden

Haat, en de Kaftilianen volkomen mee-

fters van alles gebleven waren.

Ondertuftbhen vonden de Ternataanen

goed , eenige gezanten na Bantam te

zenden, om te zien, of daar weer Hol-
Bantam, landers mogten verfchenen zyn, en om
om der

Hollan-

ders hulp

te ver-

zoeken.

De Ter-
nataanen

zenden
den Prins

van hun hulpe te verzoeken tegen de

Kaftilianen, en Tidoreezen.

Hier toe befloten zy Kaytsjili Aali,

een Prins van het Koninklyk Ternataans

bloed, als zynde de zoon van Koning
Sahid 's broeder (even gelyk ook den

Prince Hhamza, 's Konings neve, uit

een andere broeder was ) te verkiezen , en

hem als hoofd van dat gezantfehap nevens

den Kimelaha A dj a af te vaardigen. Hy
quam op Bantam, dog vond daar geen

Hollanders i weshalven hy van daar in 't

jaar 1606. vertrok, hervattende dien

togt het jaar daar aan met meer vrugt,

en genoegen. Deze Aalt, fchoon toen

nog maar in de twintig jaren out, en

kort van ftature, was zo ongemeen rad

,

en dapper , dat hy menigmaal met fchildt

en zwaard in de vlugt over zyner vyan-

den hoofd gefprongen zynde , in dien

zelven fprong dat hoofd mede genomen

,

en zich weer behouden tot de zynen be-

geven heeft.

Terwyl nu Koning Sahid in Manilha
gevangen Zat ( daar hy eindelyk , zonder

dat men den netten tyd van zynoverlyden

weet, geftorven is) waren 'er, by Mo-
dafar 's minderjarigheit, egter nog wak-
kere mannen aldaar overgebleven, die de

H ija

bt erd

in jaar

if\

T utt
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zaaken des gevangen Konings, en het be-

itier des ryks op zich namen.

Onder deze ftak uit Daja, of Hidajat,

een man uit het Adelyk huis Tommagola
gefproten , die van het jaar 1606. als

onder-Koning het Ternataans ryk be-

ftiert, gelyk ook tot deszelfs welitand de ^
voornoemde Prins Aalt veel toegebragt K

heeft, zonder dat zy egter een van bei-

den daar van veel vrugt, of dankbaarheit

ontfangen hebben.

Het eerfte berigt, dat de onzen van
1,

dit veroveren van Ternate, en Tidore, ho

kregen, was in het begin van Juny des in

jaars 1606. voor Malacca, alwaar de ^
Zeevoogd , Kornelis Matelief de Jonge, ]at

bezig met die ftad te belegeren , zeftien de

Portugeezen , nevens eenige anderen,
''

met twee Galeotren uit de Moluccos den

4. Juny omtrent die ftad verfchenen, ge-
vangen kreeg, uit welke hy den ganfehen
ftaat der Moluccos, benevens het vero-

veren van Ternate, en Tidore, omftan-
dig verftond, gelyk hem dit kort daar

aan ook door zeven of agt andere gevan-
genen beveiligt wierd.

Hoe zeer ook dit groot verlies dien

wakkeren Zeevoogd fmartte, zo moeft
hy dit voor een tyd opkroppen , en eerft hejfl

zien , wat hem verder voor Malacca te
def

doen ftondj alwaar hy den zz. O&ober v
";

1606. dien vermaarden en zo voordeeligen do

Zee-flag, tegen die magtige Portugeefche flu

vloot, door den onder-Koning van In

M,

vel

ha

:

•t

hcB

dei ui

te u.

dien , Don Martin Alfonfo de Caftro

,

jongften zoon van Don Antoniode Cafcais,

gevoert, omtrent de ftad Malacca floeg,

gelyk wy dat uitvoerig onder de zaaken
van Malacca zullen voordellen.

Na dat hy dan voor die ftad alles, 't

geen hem mogelyk was, tot nadeel der

Portugeezen verrigt, en zich nog eeni-

gen tyd te Keda, en daar omtrent, met
zyn fchepen te vergeefs, met hope van
daar nog lading van Peper te krygen,
opgehouden had, zonder dat hy cok de

Portugeezen uit hun voordeel lokken
kon, vond hy den 3. December goed,
dezelve na verfcheide kuften te verdeelen,

en met zes fchepen na de Moluccos te

vertrekken.

Hy quam den 31. January in 't jaar Kor

1607. voor Bantam, alwaar hy van on- voo

zen opper-Koopman , en de andere be- ?
a
"j

r

dienden der E. Maatfchappy hoorde, dat
J

1

^
over drie dagen het fchip Delft met de

voornoemde Ternataanfe gezanten, in 't

laatft des verleden jaars daar weder uit de

Moluccos, om de Hollanders tot hun
hulp te verzoeken, gekomen, na Am-
boina vertrokken was.

Matelief verftond daar mede , dat de

jagten Medenblik, en het Duifken, toen

in de Moluccos waren, dog dat zy voor

eerft,
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eerft , zonder verder ontzet , niet veel

daar zouden konnen uitvoeren (gelyk zy

ook in 't voorjaar al weer in Amboina
gekomen waren) waarom hy te meerder

haaft maakte, om van Bantam derwaarts

te vertrekken, gelyk hy den 7. February

deed.

Hy gierde den 1 r . op Jaccatra aan

,

diens Koning hy bezogt, en eenige ge-

fchenken gaf, vertrok van daar den 1 3

,

quam voor de kuft van Celèbes ten anker,

vernam daar , voor Tanah Keke , dat

daar ook een groot en kleen Hollands

fchip aangeweeft, maar over tien dagen
na Amboina vertrokken was, weshalven

hy mede daar na toe ftevende , alwaar hy
den ip. Maart voor de fterkte Victoria

ten anker quam.
Hy vond daar ook het fchip Enkhui-

zen , 't geen hy na de Moluccos voor af

zond, om te zien, of men den vyand
eenige afbreuk zoude konnen doen, en
op Makjan, en Batsjan eenige Nagelen
bekomen.
Ook vond hy hier den Prinfe Aalt, en

den Kimelaha Adja, die uit name van

den Ternataanfchen onder-Koning, Hi-
dajat

i
weder na Bantam afgevaardigt

,

en van daar den 2.8. January met 't fchip

Delft na Amboina vertrokken waren,

om de Hollanders aldaar op het ernftigfte

te verzoeken (gelyk zy nu alhier mede
deden ) dat zy , en den Heer Zeevoogd

,

hen in dezen nood tog niet verlaten,

maar met hunne magt tegen de Kaftilia-

nen, en Tidoreezen, byipringen en 011-

derfteunen wilden , hem verzekerende,

dat zy dat ten allen tyde erkennen, en
hem middelen aanwyzen zouden , hoe
al het verlorene weder gemakkelyk
door hun beider magt verovert kon wor-
den. -

Hier op gaf de Zeevoogd Matelief tot

antwoord, dat hy zeer genegen, en uit-

drukkelyk , om hen te helpen
, gekomen,

en ook zyn voornemen was na Ternate

te fteveneni maar dat hy eerft zyn eigen

middelen , en zee-magt overzien , en

vooraf ook weten moeft, hoe groot de

magt der Ternataanen, en die der vyan-

den aldaar, was.

Zy zeiden, dat 'er drie honderd Kafti-

R l 7

lianen in Lamma
zy dat

Waren , het

veroverden

,

Gamma
geen zy , zedert

merkelyk verfterkt hadden.

Daar op riep de Zeevoogd zyn breeden

raad byeen, die befloot de Ternataanen,

zo veel hun jegenwoordig vermogen toe-

liet, te helpen, mits dat zy van hunne
zyde bezorgen zouden , dat zy met twee
duizend Ternataanen mogten verfterkt

worden, zonder het welke hun verdrag

ren eenemaal uit , en hy van zyn belofte

ontflagen zou zyn.

I. Deel.

De gezanten , hunnen flegten , ftaat l6o7i

zeer wel kennende, en wetende , hoe Die ty

onmogelyk hen was, zo veel volk, by
aanne"

deze gefteltenis van zaaken , zo fchielyk
m "

by den anderen te krygen, vonden egter

goed, dit te beloven, om den Zeevoogd
voor eerft met zyn fchepen maar in Ter-
nate te lokken , in hope van dat zig wel
gunftiger gelegenheit, dan zy nu voor-
zien konden , tot het nakomen van deze
belofte, opdoen mogt, en zy daar door,
of door des Zeevoogds ontzagchelyke

,

magt
,
gelegenheit tot het herftellen van

hunnen bedroefden ftaat zouden bekomen -

3

welke hope zy afgefneden , en des Zee-
voogds vertrek na Ternate geheel en al

zouden verhindert hebben , zo zy maar
het minfte aan hem hadden laten blyken,
dat zy geenszins in ftaat waren, om zo
veel volk by zyn kom ft in Ternate aan
hem te leveren. Dierhalven hoopten zy,

dat de tyd alles redden, en men verder

over die zake met den onder -Koning
Hidajat zou fpreken, die zekerlyk dit

hun beleid in allen deelen billyken, en
zich ten hoogften over des Zeevoogds
komft aldaar verheugen zou. ^yaar op

Hier op is Matelief, na het noodige in Matelief

Amboina verrigt te hebben , met agt in Mai na

fchepen, Orangie, Mauritius, Erafmus, ^"^
Enkhuizen, Delft, de kleene Son, het
Duifken, en het Jagt, in alles vier hon-
derd een en tagtig blanke koppen, en
vyftig fwarten ophebbende , in gezel-

fchap van deze gezanten uit Amboina
naar Ternate op den 3. Mai 1607. ver-

trokken.

Hy quam den 10. voor Batsjan, begon
daar 't geweer aan de hoofden, en min-
dere krygslieden uit te deelen, verkie-

zende uit de zelve ook zekere hoofd-

mannen, onder-hopmannen , en mindere

hoofden , benevens twee honderd en vyf-

tig man , dien hy laft gaf, als het noodt
deed, te landen, en het noodige aldaar

volgens bevel van hunne hoofden te

verrigten.

Die van het fchip Orangie betoonden
weinig moeds by 't landen ; dog die van

de andere fchepen waren gewilliger.

Den 11. quamen zy voor Makjan,
't geen half onder Ternate, en half

onder Tidore, geltaan hebbende, zich

nu onder de Kaftilianen begeven had.

Den 13. Mai quam hy op de Reede
van Telingamoe, alwaar hy zo ras niet

ten anker gekomen was, of hy zond ten

eerften een Ternataan , die hy uit Am-
boina mede gebragt had, met een Praauw

na Gilolo, om den onder-Koning, Hi-

dajat , en jongen Koning , Modafar,

kennis van zyn komft te geven.

Hy kreeg den if. hier op ten ant-

woord, dat de Koning morgen volgen

E e Zou
$



n8 M O U K
1607.

Daar hy
-van alles

berigt

kreeg.

En voor
Tidore
ver-

fcheen.

gins

fchoon hy maar vier Coracora 's,
\
ouder was, met den Koning van Gilolo, itf,

mede een vorlt van veertien of vyftien voo ;

jaren, by den Zeevoogd Matelief met het Mal
'

fchip de Son , benevens een Coracora ,

m

en vyf cf zes Praauwen , bemant met Prin

honderd vyftig Ternataanen , waar by 'er

daags daar aan nog vyftig quamen, be-

nevens de Hhoekom, of opper-Priefter

van Ternate , een man van groot aanzien

onder hen.

. Hidajaty de onder-Koning van Terna-

te, quam niet eens te voorichyn, voor-

gevende ziek op het gebergte van 't

hooge overland te leggen, en dus niet

in ftaat te zyn, van zelf daar te komen ;

weshalven hy den jongen Koning, en

den Koning van Gilolo , by den Zeevoogd
met dit volk, zynde al 't geen hy had
konnen byeen zamelen, gezonden had,

met dit ernftig verzoek, dat hy het ten

beften der Ternataanen gebruiken, hem

't Geen
nader be-

fchreven

word.

Koning
Modafar
komt by

den Zee

eenige Praauwen , en zeer weinig volk

had. Hy kreeg ook door een Ternataan

kennis, dat 'er op Ternate zes honderd

Kaftilianen, en daar onder veel zieken,

maar op Tidore niet boven de dertig,

waren.

Men befloot daar op met al de fchepen

na Tidore te zeilen, "en daags daar aan te

bezien, of de Ternataanen aan land zou-

den by hen komen, dewyl het zonder

hen niet wel te landen was, buiten dat

zy zich zelven ook ten eerften, door 't

opwerpen van deze of gene vaftigheden,

zouden moeten verfterken.

Hy, den 16. voor Tidore gekomen,
vlak voor de ftad , omtrent den

zeekant, aan de Ooft-zyde dezes eilands,

leggen 5 maar bevond de zelve met bos-

fchagiert zodanig omcingelt, dat men,
maar een Snaphaans-fchoot daar van daan

leggende, niet boven drie of vier huizen

zien kon.

Op 't ftrand vond hy een bolwerk van

opeen geleide kci-fteenen , een mans-

lengte hoog, en omtrent twee Mufquet-
fchooten lang, 't geen zich ten Suiden

en ten Noorden langs den zee-kant henen

itrekte. Aan het Suid-einde des zelfs is

een ronde berg, die tamelyk hoog, en

van binnen qualyk te beklimmen is.

Hier op hadden de Kaftilianen drie Huk-
ken , en eenig volk , dat daar op de wagt
hielt, en den zelven in het Noorden wel
befchanft had.

Een groote gotelingfchoot van daar

lag de oude Portugeelchc vefting , dog
zo met ruigte bewaflehen, dat men die

van de fchepen niet zien kon.

Voor de ftad vond hy ook een fteene

Rif, omtrent een fteenwerp van land,

't welk met laag water droog , maar met
hoog water op zommige plaatzen wel
drie , en op andere wel meer voeten on-

der legt, zodanig, dat 'er tuflehen het

zelve, en het land, wel vyf of zes voeten

water blyft> en ftrekt dit Rif zich van

den berg in 't Suiden tot voorby de Por-

tugeefche fterkte uit, waar door het voor
die ftad met geladene boots vol volk niet

wel, dan alleen by een fpring-vloed, en
maar op zommige plaatzen , te landen is;

al het welke tegen de gedagten van den
Zeevoogd uitviel , die zich verbeeldt

had , dat men daar digt aan den wal ko-
men , en het landende volk met het
gefchut der fchepen dekken kon; daar

zy van het zelve, zo ras men maar aan
den wal was , door al het geboom-
te, niet den allerminften dienft konden
hebben.

Den 17. Mai quam de jonge Koning
Modafat) toen twaalf jaren oud, bene-

_ vens zyn broeder Moavia , die een jaar

met zyn magt onderfteunen , en zich

verder met deze Koningen beraden wilde,

hoe men de zaaken der Ternataanfche

kroon, zo verre nu vervallen, beft en
fpoedigft zou konnen herftellen.

Dit verfchilde zeer veel van de twee
duizend Ternataanen , die den Zeevoogd
door den Prins Aali beloofd waren ; bui-

ten dat hy niet zien kon, hoe hy, 't zy
Tidore, of wel Ternate, 't geen hy van

beide herwinnen moet, met zo5 L
J

weinig

volk zou konnen houden ; hoewel dat

nog zo ligt niet zou te winnen zyn , als

de Ternataanen wel hoogmoedig op-

gaven.

Egter om een overleg van deze zaak r;n
.

te maken, begon hy met deze twee legt,

Koningen daar over te fpreken , vragen- HijjaJ s

de , of zy wel moed hadden, om Tido-
JJ£S

"

re, als hy dat mogt gewonnen hebben , hem.

met twee fchepen, die hy daar tot hun
verdediging laten zou, te houden. Zy
gaven tot antwoord, dat hun ftaat door

de laatfte overrompeling der Kaftilianen

zeer vervallen, hun volk zeer verftroit,

een groot getal daar af geiheuveld , of

van ongemak geftorven was , en zy daar

door niet in ftaat waren van veel te

beloven j maar dat het zekerft was, dat,

zo men de Ternataanen weer byeen

zamelen wilde , men dan geenzins op

Tidore blyven moeft , daar zy dog niet

zouden willen, of durven komen; maarZy rait

dat het beft zou wezen, zo het deZee-*Lem -

'

voogd mede goed vond, een fterkte op
ecn n<.

Ternate te bouwen, en hun daar twee te te

fchepen te laten , wanneer zy geen zwa- bouwi

righeit zagen om die fterkte tegen den

vyand, immers voor een tyd, en zo lang

'er geen hulp-troepen uit Manilha quamen,

zeer wel te konnen verdedigen.

Ook hielden zy den Zeevoogd voor

,

dat zy , op Ternate zynde ,
hunne

Nage-
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Nagelen in fpyt der Kaftiliaanen konden

plukken, maar dat zy, op Tidore hun

verblyf houdende, dat zo niet konden

doen; buiten dat zy geen reden zagen,

waarom zy hun eigen land verlaten, en

in een vreemd, 't geen niet beter was,

hun verblyf nemen zouden.

Daar op dan verder gaande, vertoon-

den de Ternataanfche grooten , die nu en

dan quamen afzakken, dat 'er op Temate
twee plaatzen waren, die met weinig

moeite konden verfterkt, en tot vaftig-

heden van verdediging gemaakt worden
De eene, Maukonora genaan

omtrent een kleen uur van de ftad, op een

bergagtige , en zeer fterke plaats. De
andere, Maleyo, lag van de ftad Gamoe
Lamoe wel drie uuren, in een vlakte, en

die derhalven door arbeid zou moeten
verfterkt worden. En een van deze

plaatzen zou zo ras niet verfterkt zyn,

of zy oordeelden, dat de Ternataanen,

die nu hier en daar gevlugt waren, zou-

den uit hunne fchuilhoeken ten eerften na

die vaftigheit afkomen, 't geen zy anders

niet zouden durven doen.

Zy befchuldigden zeer den onder-

Zeevoogd , Kornelis Sebafliaanszoon , voor-

gevende dat hy , tegen Hunnen raad , den

Koning van Tidore in 't leven gelaten,

en hen verzekerd had , dat zy geen

zwarigheit nog van den Tidorees, nog
van de Portugeezen, te vreezen hadden,

alzo 'er geen vloot uit Portugal was , 't

geen hy, omtrent Goa geweeft zynde,
daar zelf vernomen, en dat men ook niets

quaads van Manilha te wagten had, ver-

mits zy daar genoeg met zich zelven te

ftellen hadden ; daar nogtans zy hem voor

zyn vertrek genoeg verzekerden, dat de
Tidoreezen , by de eerfte bequame gele-

genheit , niet nalaten zouden zich aan

hen
,

gelyk ook metter daad tot hun
fmert gebleken was , ten uiterften te

wreeken.

De Heer Matelief, dit alles aangehoort,

en daar uit klaar genoeg begrepen heb^

bende, dat zy niet genegen waren op
Tidore te blyven, kon egter niet goed

vinden, wat ook eenige leden van zynen

raad hier tegen inbragren, zo weer van

Tidore na Ternate te vertrekken, en dat

t'eenemaal ongemoeit te laten.

De agting der Hollanders kon dit niet

lyden. Ook had de vyand aldaar zich

konnen inbeelden , dat zy , of uit vreeze

voor hen , of wegens gebrek van volk
,

of oorlogs-gereedlchappen , of wegens
eenig ander onvermogen, als lafhertige

van daar vertrokken waren, daar zy, de
ftad in kooien leggende , zich by den
vyand gevreeft, en by al de omleggende
eilanders , 't zy vrienden , 't zy vyanden

,

zeer ontzagchelyk konden maken.

K N. 1IC)

Het was wel waar, dat het niet der 1607,

pyne waard fcheen , zyn volk voor eenig
gevaar hier bloot te ftellen, en dat om
maar eenige hutten van ftroo, die zy met
der haait weder herbouwen konden, in
brand te fteken; maar het was ook niet

waarfchynlyk , dat de vyand , hier zo
groot een magt van fchepen byeen zien-

de, zich zelven om die ftroo-hutten mede
in eenig gevaar zoude willen begeven

,

't geen zy veel meer van de Hollanders,
dan die van hun, zouden te wagten heb-
ben ; weshalven ook de Zeevoogd met
reden oordeelde, dat 'er geen gevaar ter

wereld in gelegen, en 't voor de zake der

Hollanders, en der Ternataanen noodig
was , hen voor zyn vertrek van hier een .

wakkeren neep te geven.

Op dien zelven dag qüam 'er een Hy krygt

Praauw met volk van Mak jan , een tyding

eiland, te voren onder Ternate geftaan, Vl
n

,

.

maar by de laatfte verovering ten groot-
ften deele zich onder Tidore begeven
hebbende, van de welke eenige door den
Sengadji, of Hertog, uitgezonden wa-
ren, om heimelyk eens af te kyken,
waar het heenen wilde , als mede om den
Zeevoogd bekend te maken , dat hun
Sengadji genegen was, aanftonds weer
tot de onzen over te komen, zo ras hy
maar befpeuren zou, dat de onzen weer
een vaftigheit, of eenigen voet op Ter-
nate hadden ; en dat volgens een oude en
juift geen onvoorzigtige gewoonte van
meelt alle inlanders , van het akyd met den
fterkften te houden.

Zy gaven aan den Heer Matelief ook
te kennen, dat, nu drie weken geleden,
de Koning van Tidore veertig man van
Makjan by zich ontboden had, om den
berg, die in het Suiden legt, te veriter-

ken , en de Kaftiliaanen dan daar op in

bezetting te leggen j dog dat die van
Makjan dat geweigert, en de Tidoreezen
daar op gedreigt hadden, hen de Cafti-

liaanen te zullen toezenden, die hen
verwoelten , en tot flaven wegvoeren
zouden.

De Heer Zeevoogd , alles wel over-
R „ .

wogen hebbende , beiloot met zynen Tidore in

raad 's morgens te landen, en de ftad in 'brand te

brand te fteken. (leken.

Ten eer Iten wierd alles daar toe bereid.

Men zond vyf honderd en twee man in

de boots , voegde daar nog honderd vyf-

tig Ternataanen by , en ging hy , na hen

tot den ftryd wel vermaant, en van wa-

penen voorzien te hebben , zelf ook met
een fchuitje, daar vier roejers, zyn wond-
heeler , en twee dienaars in waren, na

land toe.

Men kon aan land niet meer dan vyf-

tig Kaftiliaanen zien , en dierhalven

verbeeldde hy zich, dat, fchoon zy door

Eej eeni=
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eenige werken gedekt wierden , dezelve

zyn voornemen niet zouden hinderen.

Dit was wel waar; maar, omtrent

den wal komende, kon hy 'er met zyn

fchuitje niet over , veel min met de

boots, van welke 'er nog twee aan den

grond raakten , waar door wy, hoe zeer

men ook van de fchepen na land toe-

fchoot, nog twee mannen verloren.

Om dan verdere ongemakken voor te

komen, alzo 't landen zeer gevaarlyk

door dit Rif was, vond Matrfief goed

,

weder na boord te keeren , en 's nagts

met de fchepen na Ternate te loopen.

Voor Maleyo ten anker gekomen zyn-

de, ging hy met twaalf Mufquettiers,

en eenige Ternataanen aan land, alwaar

hy drie Chineezen ontmoette , die hy
gevangen r en 's avonds mede na boord

nam.
Deze al drie dagen uit de veiling der

Kaftiliaanen gewecit zynde, zeiden, dat

'er op beide de eilanden maar drie hon-

derd Kaftiliaanen, en daar af twee hon-

derd op Ternate, waren ; buiten wel-

ke zich daar nog twintig Portugeezen,

en vyftig Chineezen, onthielden.

Den 20, Mai quamen de fchepen voor

Telingamoe , uit welke hy nevens zyn

raad hondert vyftig man met zich nam

,

om Maukonora, 't geen een groot half

uur van de veiling der Kaftiliaanen lag

,

te gaan bezigtigen.

Zy vonden dit wel redelyk bequaam
,

om 't met weinig moeite te verfterken,

ja onwinbaar te maken ; maar men keur-

de dit egter af, om dat de Ternataanen

aldaar hunne Praauwen niet bergen, noch
hun toevoer van levensmiddelen van Gi-

lolo , dan met veel gevaar , bekomen
konden, vermits de Tidoreezen hen dit

altyd beletten, en hen tuflehen Ternate

en Tidore gemakkelyk niet alleen waar-

nemen , maar hep ook al hun drinkwater

affnyden konden.

Men ging dan, na goed overleg, Ma-
leyo bezigtigen. Men vond het aan de

Noord-Ooft-zyde des eilands, omtrent

een myl of drie van Gamma Lamma, in

een vlakte leggen, zonder eenig gebergte

daar omtrent , 't geen het hinderen kon.

Het had een muur van op malkande-
ren gelegde fteenen in 't ronde , welken
zy al voor vyftig jaaren , met de Portu-

geezen in oorlog zynde
, gemaakt hadden.

Deze muur was op zommige plaatzen

twee vadem hoog, op andere weer wat
minder, en had de dikte van agt of tien

voeten. Op eenige plaatzen was hy v/el

wat uitgekalft, en bouwvallig gewor-
den, dog met weinig moeite, en in vyf
of zes dagen kon dit zodanig herftelt

worden , dat men voor een fchielyken aan-

loop der vyanden niet veel te vreezen had.

U K S E
Het fatzoen des zelfs is zoodanig, dat !gc,

het na den zeekant een breed , en na de

berg-zyde een fmal vierkant uitmaakt,

en is omtrent vlak in 't midden van den

grooten berg van Ternate , die byna 't

geheel eiland beflaat , aan den voet des

zelfs gelegen.

Recht voor deze plaats is een Rif, 't

geen by laag water geheel droog valt, en
hen byzonderen dienft doet, om hunne
Praauwen , en Orembajen , te konnen
bergen. Buiten dit Rif is zeer goede
anker-grond ; dog de fchepen moeten
omtrent een gotelings-fchoot van den

wal afleggen.

Alles omtrent dit Maleyo dan wel be-

zigtigt zynde, vond men goed, het fterker

te maken , en in ftaat van verdediging te

brengen, te meer, dewyl ook de Ter-

nataanen ten eenemaal daar toe over-

helden.

Men deelde dan houw-meflen , en by-
len, aan de Ternataanen, die nu reeds

tot drie hondert aangegroeit waren, uit.

Eenige der zelven zond men ook , om te

zien of men geen Kaftiliaanen gevangen
krygen kon; maar dit miflukte , ver-

mits die de ruigte omtrent Gamma Lam-
ma een groot ftuk wegs afgebrand, en

zich tegen een beleg , waar voor zy

vreefden, door 't maken dezer ruimte

verzorgt hadden.

Den 21

nen de ruigte rondom Maleyo , die door

hare dikte 't gezigt der wallen t'eenemaal

wegnam, af te houwen, 't welk verrigt

zynde, ging de Zeevoogd met zyn raad

de plaats net afmeten , en verder aanwy-

Mai begonnen de Ternataa-

zen, waar men de bolwerken zou moeten
maken.

Dit gedaan hebbende, ontbood hy den

jongen Koning, en den Hhoekom, of

opper-rigter, by zich, om nu verder het

noodige met hen te overleggen; maar na

't volk , daar toe vereifcht , vragende,

gaven zy tot antwoord , dat zy meeft na

Gilolo om levensmiddelen waren.

De Heer Matelief nam dit hun vertrek

zeer qualyk op, aangezien hy hen des

morgens een ton Rylt gegeven , en zich

zelven, om 't werk voort te zetten, niet

ontzien , maar in een zwaren regen daar

by onthouden had , tot zo verre , dat hy
doornat geworden was, en, nu al zyn

moeite voor niet ziende , was daar over

zeer verbolgen.

De Hhoekom zeide, dathetzynfchuld

niet , maar van nooden was , dat de

Goegoegoe, en de hoofd-man ter zee,

zich hier by 't volk , en het werk,

vinden lieten , na welke als de regte

hoofden des volks, zy veel beter, dan na

hem , zouden hooren.

Nu
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;iéo7. Nu en dan quam 'er een of twee van
^aar op Gilolo afzakken , met berigt , dat de
litehef ancjere morgen komen zouden; dog dit

itrek-
morgen duurde zo lang., dat het den

i. Heer Matclief'al zyn geduld benam, die

derhalven een Praauw na Gilolo met uit-

drukkelyken laft aan den Goegoegoe

,

of Ryks-bcftierder , zond, dat, zo hy
geen zorgdroeg, dat zyn volk ten eerften

op Ternate quam, om het werkte vol-

toyen, hy niet genegen was langer daar

te blyven , betuigende het zyne , en

meer , dan zyn pligt
,
gedaan , maar nu

ook gezien te hebben, dat de Ternataa-

nen niet van hem geholpen wilden zyn

;

buiten dat zy het voor God, nog de

Wereld, verantwoorden konden, zulk

een fchoone vloot daar ontboden , en tot

nog toe daar mede maar den fpot gedre-

ven, en niets uitgerigt te hebben, daar

men nogtans , zo zy het hunne maar
toegebragt, en goede bevelen gegeven
hadden , zeer veel daar mede had konnen

,en uitwerken. Dit duurde tot, den ifften

jliroo- dier maand , wanneer de Ternataanfche
Moet Zeevoogd. aan boord quam met verder
II men. , • _ °j _ , ^ *

,- ,

berigt , dat de Goegoegoe nog die zelve

dag ftond te volgen.

De Heer Matelief fchold hem voor al

wat leelyk was, maar hy antwoordde,
dat zy geen Praauwen genoeg hadden
konnen krygen, en dat ook hy niet in

ftaat was , om alleen iets te beraatflagen

,

of uit te voeren, maar dat de Hhoekom

,

een man vol vver, en de Goegoegoe,
dat moeiten doen ; en dus lei d'een gefta-

dig de fchuld op den anderen.

Men kreeg dien dag een man. en een

vrouw, gevangen , die wiften te zeggen,
dat de Kaftiliaanen niet ophielden zich te

verfterken , en daar toe hunne flaven te

gebruiken , dog dat 'er vele derzelve

bofchwaart inliepen , en befloten hadden
tot de onzen over te komen,

jjy
Eindelyk quam ook op den iöften de

*ker Goegoegoe, maar 's avonds zo laat , dat
«aft» de Zeevoogd hem niet fpreken kon; maar

des daags daar aan verfcheen hy by Ma-
tehef aan land, waar by zich ook de

Zeevoogd, zyn broeder, mitsgaders de
opper -Priefter der Mohhammedaanen,
de Hhoekom, de Sengadji , of Hertog,
van Saboeho , en mee-r anderen voegden

,

die dan te zamen weer na boord voeren

,

alwaar hen Matelief hunne nalatigheit,

en ondankbaarheit , op het fcherpfte

voorgeftelt hebbende , klaar aanwees,
hoe hy van hunne gezanten, die hem
waren komen roepen, en hem tweedui-
zend man beloofd hadden, bedrogen,
van hen gedurig om den tuin geleid, en,
indien het zo langer ging, niet in ftaat

was, om hen verder eenige hulpe toe te

brengen.

K N. 211
De grooten van Ternate, ziende, dat «507;

de Zeevoogd volkomen gelyk had, in
het gene hy hun voorhield , lagen 'c

hoofd in den fchoot, vertoonende aan de
eene zyde hun onvermogen met de rede-
nen 'er nevens , en verzogten aan de
andere zyde zeer ernftig, dat hy hen tog
in dezen nood niet verlaten, maar zo
lang byblyven wilde , tot de veiling in
ftaat was , belovende daar toe alles , wat
in hun vermogen was , by te zullen
brengen.

Hy gaf hen tot antwoord , dat hy hun En mei-

drie fchepen daar laten, maar dat hy met wel!
5
e h7

de andere na China vertrekken zou, en heTnoo-
dat hy ten eerften befcheid , om te weten, dige be-

waar na zich te rigten , daar op hebben raad*

moeft. flaaS<I-

Zy voeren dan heen , om zich met de
hunnen aan land daar over te beraden, en
gaven hem 's avonds, wanneer hy ook
aan land quam, tot antwoord, dat zy .

wenfebten, dat hy met zyn ganfche vlooc
daar wilde blyven, vermits hem dat by
de Ternataanen, en al de omleggende
eilanders , de meefte agting , en ook •

de befte geruftheit geven , daar anders
yder van hen dus redenkavelen zou , dat
het beter was het met de Portugeezen te
houden , en van hen wat ongemakken te
verdragen , dan zich aan de zyde der
Hollanders te begeven, dewyl de eerfte
daar altyd by hen, en de Hollanders in
't gemeen maar voor een maand twee of
drie daar bleven, weik eerfte hen geruft
ftellen, en tegen alle overval van vyanden
dekken zou., daar zulk een kort verblyf
hen al zo weinig, als het aanbod van drie
fchepen, helpen kon; met alle welke
redenen zy in het eerft op den Zeevoogd
niets, maar nogtans, by hunne nadere
beloften , van goed en bloed by hem te Befloot

zullen opzetten, op den z8ften Mai zo daar, tot

veel vermogten, dat hy met zynen raad
de fterkte

goed vond met de ganfche vloot daar , was^'te
tot de lterkte zou voltoit zyn, te blyven. blyven.

Hier op wierd onderling beiloten', met
dat werk voert te gaan, gelyk dan de .

t Geen
Zeevoogd Matelief dien namiddag met begon-
honderd man aan land ging, om het ncn > dog

Suider-bolwerk te befchanften ; 't geen ,

we
f
r

hy den zoften een mans lengte hoog met volrtge™
hout en aarde kreeg ; maar met de Ter- zet word.

nataanen , die mede honderd man leveren
zouden

,
ging het even eens , als te voren,

alles zonder order , en zonder hun-
ne hoofden eenigzins te gehoorzamen;
want in plaats van aan de afgevallene

muragie van Maleyo , volgens overeen-

komft , met die manfehap te arbeiden j

vond Matelief', toen hy 'er na zien quam,
dat zy meeft weggeloopen, en 'er maar
vyf of zes gebleven wa'-en ; hoedanig het

met die aan 't bolwerk geplaatft waren

,

E e 3 zq



7.1% M O
1607. zo ras hy 'er zelf eens afging, mede

geftelt was; al het welke daar meeft van

daan quam , dat die lieden niet betaalt

wierden , en , egter voor hunnen koft

moetende zorgen, dus genoodzaakt wa-

ren dien, na den arbeid, in 't bofch te

gaan zoeken ; waar door dan 't werk zo

lang moeft ftil ftaan.

Den 3oftcn tragtte Matdief hen onder

vier Hopmannen te verdeden, en die

weder in Rotten zodanig af te zonderen,

dat yder Rotmeefter over tien gebieden

zou; dog dat wilde al mede niet lukken;

en gelyk zy liever over hoop, en in 't

honderd zonder zulke hoofden werken
wilden, om te gemakkelyker te konnen
weg loopen, alzo moeft de Zeevoogd,
hoe zeer hy daar over met dreigen van
zyn vertrek, en ftraf-oeffening tegen de
grooten uitvoer, dit met goede oogen al

weer aanzien.

Hy krygt OndertufTchen kreeg men door een

berigt , overlooper berigt , dat 'er een Chineefche
vaneen Jonk met Nagelen gereed lag, om te

van der

£n
vertrekken » om °P welke te paffen de

vyanden Zeevoogd met zynen raad goed vond 't

ftaat van fchip de Son, Enkhuizen, Delft, en
binnen, het Duifken met den Fifcaal, Maarten

Aap, als gebieder, af te zenden, met laft

van dat vaartuig te nemen , of te ver-

branden , maar zonder daarom den wal te

na te komen, of de fchepen in eenig ge-

vaar te brengen.

Dien zelven avond hoorde men van
twee overloopers , dat niet alleen die

Jonk , maar ook nog een fcheepje na
Manilha wilde, en gaven deze ook te

kennen , dat 'er in de vefting niet boven
de twee honderd en vyftig man , in ftaat

om wapenen te dragen, en al de andere

ziek waren. Dat ook van de honderd
Kaftiliaanen, die te voren op Tidore zich

onthielden, 'er twintig op Ternate ge-

komen waren.

t.,™^ Wat het werk aaneina;, hoe zeer de
Zet met „ , ,

t> '

veel
Zeevoogd dat zogt voort te zetten, het

hoofd- wilde met de Ternataanen niet aangaan

:

breken t want Zo ras hy om hen te lokken , Ryft
"werk snn

jand aan land bragt, quamen zy voor den

-voort, dag; maar zo ras die weer opwas, ver-

dweenen zy.

Dit ging met vallen, en opftaan,

door de flapheit van den Goegoegoe, en
den Zeevoogd der Ternataanen, zo tot

den 3 den Juny heen, wanneer men 't

bolwerk tot zyn behoorlyke hoogte,
behalven de borftwering, kreeg, waar
op men twee ftukken met hunne affuiten,

en drie Metale baflen , nevens eenige

Yzere, bragt.

v Den 4den quamen de fchepen met de

de Jonk. Jonk der Chineezen weder, waar in zy
vyf en twintig Chineezen , en omtrent

vyf honderd Quintalen of zeftig Bahaar

i6cj

U K S E
Nagelen

, yder van zes Ryksdaalders

,

vonden , van welke zy een derde aan
Tol, of tegen drie en dertig en een half
ten honderd , hadden moeten betalen j

behalven welke zy ook eenig Zilverwerk
en weinige andere kleinigheden daar uit-

genomen hadden; dog zy konden niet

merken, dat daar onder eenige goederen
der Kaftiliaanen waren. De Jonk ver-
brande hy, dog de Chineezen nam hy
naderhand mede na China.
Nu wenfehte de Heer Matelief niets Geb4 /].

maar het Suider-bolwerk ^Ym
van verdediging te zien; ml

»,

zo zeer , als

ook in ftaat

vermits hy vreefde, dat, zo hy eer ver- veftifcj

trok , de vyand daar zekerlyk een aanval voltcp
op doen , en dan alles weer ligtelyk ver-

woeden zou, daar hem dat, na alles

eerft voltoit te hebben, onmogelyk was.
Derhalven prefte hy grooten en kleenen,
dan eens met goedheit , dan eens met
dreigen, tot den arbeid zeer fterk aanj
dog bevond , dat zy meeft aan den arbeid

bleven , als zy hunne wyven by zich
hadden , die hy daarom van 't land van
Gilolo na Ternate met het fchip de Son

,

en met andere vaartuigen, brengen liet.

Maar had hy veel moeite met de Ter- Hee
nataanen, en hunne grooten, meeft oude Sr0 '

lieden, die hun ruft zogten, en tegen ™°j.

geen ongemak konden, nog veel meer eige

hoofdbreken had hy met zyn eigen volk. fche

Den /den Juny had hy de meefte daar
voU

van aan land doen gaan , om niet alleen

't werk te meer voort te zetten, maar
ook om een Palliftade-fchutting, of Sta-

ketzel, tegen den muur, die 't bolwerk
van de ftad affloot , te maken ; maar zo
als hy aan land quam , fpanden de meeften
van zyn fcheepsvolk te zamen , en liepen

met hoopen na ftrand toe weg ; waar van
hy in 't begin de reden niet wift , maar
hoorde naderhand , dat zy niet meer
wilden werken, zich even als razende
menfehen tegen hem aanftellende, zonder
dat hy egter begrypen kon , wat zy be-
geerden. Om dit dan te weten, zond
hy twee Schippers naar hen toe, die hen
uit zyn naam belaftten, aan de vefting te

komen, 't geen zy niet alleen weigerden,
maar voegden daar by, dat, zo de Fifcaal

het hart maar had van daar te komen, zy
hem den nek breken zouden.

Matelief, hier over ten uiterften ver-

I

't G
van
ver
aflo

toornt , is - met den Fifcaal na hen toe

En!
we

gegaan, en vraagde hen met veel deftig- j^j
heit, of zy hunnen eed betragten, hem men
gehoorzamen

,

en aan de vefting komen
wilden, of niet? Zy zeiden, neen. Daar
op vertrok de Zeevoogd , zond hen
wéér twee Schippers, en liet hen af-

vragen , wat zy hebben wilden ? Zy
gaven ten antwoord : dat zy buit van de

genomen Jonk hebben wilden. Indien
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zy prys is, antwoordde hy, zal ze u

geworden j maar is zy geen prys, zo en kan

ik ulieden geen buit daar af geven ; dcg

,

V zy ze dan prys , of geen prys is , zo gy
ze egter met geweld hebben wild, zal ik ze

nlieilen evenwelgeven, om dat gy my daar

toe dwingt. Indien, zeiden zy, de Jonk

prys is, zo willen wy die hebben, maar zo

niet , zo begeren wy , dat gy die niet lojfen ,

maar ze laten varen zult.

Dit antwoord vervoerde den Heer
Matelief ten uiterften, alzo hy niet ge-

negen was de Jonk, 't zy na Manilha,

't zy na Ternate, te laten varen 5 hy
belailte hen dierhalven, hen niet meer
willende fpreken , na boord te gaan}

maar ook dat en wilden zy niet doen.

Daar op deed hy eenige gotelingen van

ftrand op het bolwerk halen, om 't werk
te doen voortgaan 5 dog deze baai-vangers

waren zo ftout , dat zy, gebrek van

water hebbende , drie en drie , midden
door 't volk , die de gotelingen voort-

trokken, aanquamen, met een voorne-

men , om zo na 't Noord - einde der

I

fterkte , daar 't water was , te gaan.

r
Zo ras had Matelief dit niet gezien, of

hy, meinende, dat zy zo aanquamen,

om het werk te beletten, quam boven

l" van het bolwerk af, rukte zyn korten

Japanfcheri Sabel uit , en meende hunnen

Hopman , zo als hy met een ftok in de

hand voor uit trekken quam, ter neder

te zabelen ; maar hy , en de andere , ont-

liepen het behendig , en vermengden
zich zodanig onder het arbeidend volk,

dat hy hen niet kon onderfcheiden j

zonder het welke hy 'er zekerlyk eeni-

gen , zo zy maar ftand gehouden had-

den, nedergehouwen zou hebben. Daar
waren 'er wel, die riepen: Houd ftand;

maar niemand was, tot zyn geluk, zo

gek , van daar na te luifteren , alzo yder

wel voorzag, dat het hem gegolden, en

mogelyk in die rechtvaardige woede van

den Zeevoogd het leven zou gekoft heb-

ben. De meeften voegden zich derhal-

ven weer by 't werk, 't geen den Zee-

voogd, ziende dat de grootfte roervinken

daar na beft werkten , bewoog alles door

de vingeren te zien, waar door dan een

einde van dit muiten quam.

Even zo had hy den 8ften en oden weer
nieuwe moejelykheden met de Ternataa-

nen, en vooral met hunne hoofden, dan

met den Goegoegoe, dan mét den Ter-
nataanfchen Zeevoogd , die hy wel eerft

met de Sabel dreigde , en zyn matten
van de Praauw , daar hy hen in vond,
in ftukken fmeet, maar moeft, na al zyn
dreigementen, vermits hy hen, en zy

er-

m ?en

he door

be ge-

ar

hem niet verftonden, zich zelf weder te i6°ï>

vrede ftellen.

Nogtans werkte dit zo veel uit, dat Brengt

hy den oden Juny over de vier honderd eindelyli

Swarten aan 't werk , de poort der j^g"
1

fterkte gereed, en alles zoverre in ftaat

kreeg, dat het tyd begon te worden
,

om van de hoofden der vefting, die hy
daar laten zou, te fpreken.

Hy vond dan goed den Fifcaal , Maar-
ten jiap , by meedcrheit van Hemmen
daar over het bewind te geven ; waar
van den 8'ten al gefproken, en ook 't

zelve al zo goet als aangenomen wasj
maar wanneer hy nu den 9den ciir by her-

haling met zynen raad meende vaft te

ftellen , zo wendde die man duizend

zwarigheden voor, en zei ronduit, dat

hy het bewint niet wilde aannemen.

Dierhalven wierd de Hoofdman ter Verldeft

zee , Gerard Gerardszoon vander Buis , hoofden

als Hopman over de vefting , en vier °^-
n

deZs!

fchepen , die 'er bleven , en in zyn plaats

weer Jan Rojfmgeyn, als Hoofdman ter

zee, en over de koopmanichappen Pieter

Janszoon Boenen verkoren ; dog deze alle.

wierden zodanig aangeftelt, dat zy, zon-

der toeftemming van den raad aldaar,

die uit agt perzoonen beftaan zou , niets

zouden mogen uitvoeren 5 welke raad

ook van den Zeevoogd en zynen raad

een voorfchrift , waar na zich te rigten

,

ontfangen zou.

Dit zo beftelt zynde , vond men ook Verziet

goed , zes gotelingen
,

yder van drie die van

duizend pond, en vier haften, nevens g
,,

ut
'

.

r
r

. ' . , ',,• volk,enti
vyf en veertig man in deze vefting te

laten, waar toe egter niemand op de
vloot, zonder verbetering van elf of
twaalf gulden, beftuiten wilde.

Daar op monfterde hy zyn krygs- En ver-

knegten in de fterkte, teekende het ver- *rok
'
n*

drag met de Ternataanen , vonniile de ^enen
twee voorname belhamels van den vr ri- van 't

gen oproer, gaf van zyn ganfche behan- verdrag,

deling der zaken in Ternate berigt , zo
na Chmi -

aan de Heeren Bewindhebberen, als aan

hunne dienaaren tot Bantam , en in Am-
boina, om, zo ras 't hen mogelyk was,
eenige hulp-troepen herwaarts te zenden,

en vertrok, na behoorlyk affcheid van

de Ternataanen genomen te hebben , den
2jften Juny in 't jaar 1607. met de fche-

pen Orangie, Mauritius, Eraftnus, en

't Jagt, bemant met twee honderd vyf

en tagtig Blanken , en dertig Swarten

,

behalven de vyf en twintig Chineezen

van de genomen Jonk , na China.

Het verdrag , met de Ternataanen ge-

maakt, was van dezen inhoud:

Ver-
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Verdrag
van Ma-
teli e f met
de Ter-
nataanen.
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Verdrag, gemaakt tulTchen den
Admiraal Cornelis Matelïef
den Jongen , van wegen en
uit name der Heeren Staten

Generaal der vereenigde Ne-
derlandfche Trovintien ter

eenre, en den Koning van
Temate , Modafar , en zynen
raad, ter andere zyde, dezen
lóften jfuny in V jaar 1607.

voor Maleyo.

EErftelyk zal de Admiraal , die ons hier

weder op Ternate gsbragt heeft, met

alle zync vloten hier blyven^ tot dat het iol-

werk aan 't water gelegen van deze plaats

Maleyo, die hy begonnen heeft Jlerk te ma-
ken, volkomen in Defenfie is.

Op zyn vertrek zal hy hier laten de

fchepen Enkhuizen, de Son, Delft, en

het Jagt , van welke fchepen altyd aan land

zullen wezen dertig of veertig mannen in de

wapenen tot bewaring van 't bolwerk.

Hy zal ook 't zelve bolwerk voorzien met
behoorlyk gefchut , en ook hier nog eenig

gefchat laten , tot provifie van de andere

bolwerken, die nog in de plaats Maleyo
zullen gemaakt werden.

Ook zal hy beftellen^ dat met den eerften

advys na Ambon en Bantam ga , ,op dat

'er in toekomende February hier nog twee

fchepen mogen komen , or.i alzo met behoor-

lyke magt gedekt te wezen tegen 't fecours-,

dat uit de Manilha 's zou moge;: komen,

waar toe de Ternataanen Praauwen zullen

verzorgen.

Den Admiraal zal gehouden wezen , als

hy in Holland komt , de zaken van Temate
ten hoogflen te bevelen aan de Heeren
Staten, op dat zy volk mogen zenden , om
de Kaftiliaanen uit Ternate te jagen,

waar toe de Ternataanen ..evens deze vol-

magt zyn gevende , om in bunsten naam die

zaken te vervorderen.

Hier tegen zullen de Ternataanen sVEd.
Groot Mog. Heeren Staten aannemen, en

kennen voor hunne befchermheeren, waar
aan zy den eed zullen doen , als het den

Heeren Staten zal believen.

De onkoften, die gedaan zyn, en nog

gedaan zouden mogen worden in om'loge,
zullen de Ternataanen betalen , zo haaf
zy 't vermogen hebben, 't welk zal ftaan
aan 't oordeel van de Heeren Staten, wan-
neer , en hoe veel.

De Guarniibenen , die hier gelaten wer-
den, zullen uit de Tollen der Ternataa-

nen , als van onderdanige landen van de

kroon van Ternate , betaalt worden.

Zy zullen ook gehouden wezen alle Ter-
nataanen , die verflroit zyn in de omleggen-

de landen, ten eerjlen op Ternate te doen

U K S E
komen 5 ook alle onderzaten van de kroon
Ternate, als Boero, Cambello, Loehoe,
Meau, en Manado, die op 't eiland Cele-

bes woonen, als ook die van Gilolo, Moro,
Sarangani , en Mindanao , zo veel doenelyh

is , op dat door de menigte der Ternataanen
't verdryven van de Kaftiliaanen te ligter

mag vallen , en 't volk gereed zyn , als 'er

hulp uit Holland komt.

Zy zullen geen Nagelen mogen verho-
pen, 't zy aan wat Natie, of volk, 't

zelve zou mogen wezen, dan alleen aan den

Factoor, die van wegen de Heeren Staten

in Ternate zal woonen, en dat tot zulken

prys,als de Heeren Staten zullen ordonne-
ren , en met den Koning accorderen.

Niemand van beide de partyen zal de

andere vermogen te verongelyken, maar zo
iemand van -de Hollanders de Ternataanen
verongelykt , zal hy aan de Overigheic

aangeklaagt, en gefiraft worden, desgelyks

zal ook van wegen de Ternataanen ge-

fchieden.

In zaken van Religie zal niemand den

anderen mogen befpottcn , of verhinderen j

;naar elk leven, gelyk hy 't voor God wil
verantwoorden.

Zo 'er iemand van de Hollanders over-

liep by de Ternataanen, die zal van de
Ternataanen weder geleverd worden , des-

gelyks zo iemand van de Ternataanen by de

Hollanders quame, die zal van hun mede
weder geleverd worden.

Zonder Confènt van beide de partyen

zal niemand niet de Spanjaarden, nog Ti-
doreezen, vrede mogen maken. Aldus ge-

daan ten dage als boven.

Was gtteekent

Mateiief de Jonge.

Hy liet, by zyn vertrek, alhier vier

fchepen, te weten, Delft, Enkhuizen,
de kleine Son, en 't Jagt het Duifken,
om de Ternataanen , meefc na Gilolo
gevlugt, te eer na de nieuwe vefling, na
de plaats, daar zy gebouwt wa.s, Maleyo
genaamt, te lokken, en ook hen tegen
alle geweld, en aanval der vyanden, te

gerufter te Hellen. Uit de Ternataanfche
gedcnk-lyfr. der be£ierders , en Land-
voogden aldaar zou men moeten oordee-

len, dat zyn onder - Zeevoogd , Olivier

van de Vyver, hier ook zelf in 't jaar

1609. nog geweeit was; dog 't is zeker,

dat die Heer in 't jaar 1607. al voorde
maand Oótober op 't eiland Mauritius in

de wagters haven, volgens 't berigt, 't

geen de fchepen de fwarte Leeuw, en de

vereenigde Landfchappen in December
des jaars 1607. daar kregen, begra-

ven was , en dierhalven in 't jaar

1609. in Ternate niet kan geweetr zyn.

Hof
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fel Höe verre nu
gevordert was

,

ook deze fterkte reeds

moet men zich niet

vei beelden, dat dit een volkomene velling

was, ó neen! het is niet meer dan een

punt , nu 't groot bolwerk genaamt

,

geweeft , en dezelve pas een dag of twee

voor het eerfte verdrag, 't geen Matelief

met

dien. alle

daar

hen maakte, voltrokken ; dog by

dit voorgemelde verdrag is by het eerfte

Artykel wel uitdrukkelyk bedongen, dat

Zy 't zelve ten eerften voltrekken, en in

ftaat van verdediging brengen moellen,

ten wel!. en einde men 'er een ontwerp

tot het maken van . de andere bolwerken

bygevnegt heeft , hoewél daar op geen

gevolg voor den jare 1609. ten tyde van

den Heer Zeevoogd Francais Wittert te

vinden is.

Teloor
Na dat nu Matelief pas vertrokken

le'irti was, hadden de - Kaftiliaanen uit Gamma
ft te Lamma de voornoemde vefting met twee
'" efs honderd vyftig man befprongen , dog

'eoïrd,
wierden afgeflagen, waar by zy dertig,

en de onzen zeven mannen verloren.

De Ternataanen hadden zich in dit

gevegt deftig gequeten, maar tot hun

leetwezen den Hhoekom , een dapper

kryt*sman, die ook zeer beklaagt wierd,

verloren.

Deze tyding bragt het Jagt het Duif-

ken, 't geen den f
den September uit

taaioor Ternate voor Bantam ten anker quam,

H°' en gaf aldaar verder te kennen , dat

:ielTen Tidore 's veiling met omtrent zeventig

'»a i'n- Kaftiliaanen bezet , en nog zo verwoeft

,

..aiwer- en ongeredderd lag, als het by de onzen

arord ge 'aten was -

Het bragt twee Caftiliaanfe overloo-

pers mede , die verzekerden , dat 'er in

de itad Gamma Lamma groote ziekte,

en gebrek van levensmiddelen was, zo

verre, dat zy zich met de Molukze fpys,

hen ongewoon j behelpen moeften j dog'

de ftad zelf hadden zy met fterke wallen,

door dag en nagt daar aan te arbeiden,

doen verfterken , en met grof gefchut

,

en andere oorlogs - voorraad , voorzien,

waar door zy in ftaat waren van dife met
vyf honderd man, die zo daar, als in

Tidore lagen, wel te konnën verdedigen.

Omtrent dezen tyd ontfing men een

brief door Prins Maurits aan Sahid , Ko-
ning van Ternate ( hoewel toen gevangen

by de Kaftiliaanen ) gefchreven , van
dezen inhoudt

:

faveur en gunft genoten hadden ^ 1607=

•voor zy genoodzaakt zyn geweeft
groote onkoften te doen, om dien handel te

Continueeren, en die Vriendfchap te ver-
volgen , en hebben , dien zy derwaards
gezonden hadden , belajl , uwe Majefteit in
alles , dat tot uwe afliftentie, en defenfïe
tegens uwe , en hunne vyanden zou mogen
[trekken , te believen , en hulp te be-
wyzen.

Alzo dat wy met groote blydfchap ntt

verftaan hebben, dat uw Majefteit, met
het veroveren van Amboina, en Tidore,
van hun bevryd is: verhopende dat uw>
Majefteit vorders hare landen en Konink-
ryken met ruft zal regieren. Zo verflaaê
wy, dat zy daar nog eenige fchulden hebben^

die onbetaalt zyn , zo hebben zy noodig ge-
vonden den toonder dezes Chriftiaan Dorft
derwaarts te Zenden , o'th de fchulden in te

vorderen: zo hebben wy uw Majefteit met
eerbieding willen verzoeken , den voorfzk

Gecommitteerden in alles behulpig te we-
zen, in het innen van de fchulden, en uwe
gunft te verkenen, op dat hy des te beaua-

mer tot zyn regtmatig voornemen kome.

Wy zenden u een kleen Prefent , tot er-

kentenis van onze goede affectie , ende

vriendfchap , verzoekende V zelve goed-

willig te willen ontfangen ^ wy zullen u
altoos te dienen bereid zyn , biddende den

Almogende, u in zyne befcherming te ne-

men, en een langdurige regeering te ver-

kenen.

Gedaan in 's Gravenhage den 28^0
November i<5o6\

Dit berigt was oorzaak, te meer, de- Die vzi

wyl 'er op Bantam geen lading voor het Bantam

fchip, de groote Son, was, dat men J*^
1^

goed vond dien bodem ten eerften klaar Duifken
te maken, om na Ternate te vertrekken,

terwyl de Kooplieden zich daar bevly-

tigden om Rys en anderen voorraad op
te koopen, om die vooraf met het Jagt
het Duifken, waar aan al de Timmer-
lieden om te vertimmeren bezig waren,
na Ternate te zenden, en de luiden al-

daar te verzekeren, dat de groote Son
haaft zou volgen 5, dat de onzen aldaar een

grooten moed geven zou.

Om dit alles te fpoediger voort te zet-

ten, wierd de Schipper van de groote

E, T~^ E Kooplieden, die van den eerften

I JLx aanvang hunne floepen in u Majefteits

M rits Koninkryk gezonden hebben , hadden ons

vertoond, dat het u Majefteit beliefd had,

hen in uwe Protectie te nemen , en te Con-
fenteren , dat zy met de inwoonders van
uwe Koninklyke Majefteit mogten hande-

len, en Commercie dr)ven
y en volgens

I. Deel.

aai £0-
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En daar

na de

groote
Son, vermits hy geen gebied óver zyn |on nt
volk , nog 't zelve ontzag voor hem had, Ternate

van dat fchip geligt , en Abrdham Thyfzen, te zen-

als opper-Koopman, enI Schipper , daar '

op geftelt , die als een wakker , en voort-

varend man dit fchip aanftonds na Poelo

Pandjang overhalen , en van alles voor-

zien deed.

Den 6den November vertrok van Ban-

tam het Jagt het Duifken na Ternate,

inhebbende tien laften Ryft, en zeven

l f kg'
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1607. leggers Arak , met bevel om te Greffic

aan te loopen, om, daar den vollen laft

van Ryft, en Boontjens, ingenomen heb-

bende, de rcize zo ipoedig, als mogelyk

was, na Ternate voort te zetten.

Welk Ondertuflchen verfcheen de Heer Ma-
Matelief tcliefwm zyn Chineefchen togt den ^ften

November met het fchip Orangie om-

trent het Verkens-eiland , niet verre van

Bantam gelegen, en ging den zyften,

alzo hy door tegen-wind niet wel op-

komen kon, met de boot na die ftadt,

alwaar hy , op 't berigt wegens de ge-

fteltenis van Ternate
,
goed vond , dat dé

groote Son ten eerften mede daar heen

zou vertrekken, opjaccatra, en Grefïïc.

mede
goed
vind

U K S E
vyftig of zeftig laften Ryft innemen, en,

zo die daar niet waren , dan op Makaflar

aan te gieren, daar zo veel Ryfl: , alshy

bekomen kon , voor de Moluccos te

laden, en zyn uiterfte beft te doen, om
voor de komft der Manilafche fchepen in

Ternate te zyn; te meer, vermits men
daar door de Ternataanen niet alleen

kragtig aanmoedigen, maar ook gelegen-

heit hebben zou, om voor die Ryft aan-

ftonds Nagelen, zo van Ternate , als van
Makjan, te bekomen; waar op dan dat Enu;

fchip den 4<&n December derwaarts ver- voeti

trokken, en met brieven aan den beftier-

der van die vefting voorzien is.

DERDE HOOFDSTUK.

MAtelief waarfchouwt de Engelfchen, van den vyand in Ternate niet te helpen.

Legt Gelderland na Ternate aan. Van Caarden komt voor Bantam. Handelt
zeer brusk met Matelief. Wil na Johorj dog moet wederkeeren. Mateliefraad hem
na Ternate te gaan om redenen van gewigt. Wat hy hem raad in de Moluccos aan te

tapen. En byzonder eerft Makjan. En daar na Tidore. By welk oordeel hy
, fchoon

'erJlechte tyding van Johor quam, volhert. Van Caarden vertrekt na Ternate. Giert

in Amboina aan. En komt in Ternate. Alwaar hy eenige fchepen vint, die met de

zyne een fraaje vloot uitmaken. Zyne verrichtingen aldaar. Hy zendt een Fregat op

ï:sjee Galeyen af. Andere vrugtelooze aan/lagen. Die hem van Tidore doen afzien.

Zyn nieuwe aanflag op Makjan. Hy neemt de vefting Taffiifoho, op Makjan, in.

jlanwyzing , dat van Caarden zelf die vefting innam. Sterkte der zelve. Makjan
onder Ternate door van Caarden gebragt. Verlies van twee fchepen. Van Caarden door

de Caftiliaanen 'gevangen. . De onder-Zeevoogd, Wittert, gaat na Ternate. Verhoe-
ven na Banda. Wordt daar vermoort, Door Hoen, als onder-Zeevoogd , vervangen.

Die over Amboina na Ternate gaat. Beveftiging van 't Contract door Wittert gemaakt.
Maleyo voortaan Orangie genaamt. Hoen komt in Ternate. Bevind , dat Wittert na
Manilha vertrokken is. Om volgens 't ontwerp van Matelief, den vyand allen toevoer af
tefnyden. Vrugtelooze aanflag der onzen op een Caftiliaanfche fterkte op Ternate. Hoen
fielt order op verfcheide zaaken. Bouwt de vefting Willemftad op Tacomi. Die van volk

voorzien , en nader befchreven word. Hoen belegert Tidore. Loopt met eenige fchepen

voor Batsjan. Diens vorft hem bars antwoordt. Dog dwingt hem vrede te maken. De
onzen nemen de vefting in. Dwingen den Koning van. Batsjan, zich over te geven.

D 'aanflag der onzen mislukt . 't Werk hervat zynde, vermeefteren zy den vyand. De
veiling van Batsjan, Barneveld genaamt , en verflerkt. Verbond mei de Koningen
van Ternate, en Batsjan, door Hoen gemaakt. De vyand , op Batsjan, flaat de onzen
op de vlucht, Eerfte hoofd over de vefting Barneveld. Hoen '4 verdere verrichtingen

op Batsjan , en zyn vertrek na Tidore. Daar hy fterft. Zukkelingen van 't fchip
de vereenigde Landfcbappen. De vyand in Ternate krygt ontzet van Manilha. De
onzen nemen twee vaartuigen , en eenige Kaftiliaanen gevangen. Los gerucht van een

aanflag op Batsjan. Van Caarden uit zyne gevankenis verloft. Hopman Schot 's komft
op Laboewa. En om al 'f volk van 't eiland Cajoe op Motir te verplaatzen.

Ombatsjan befchreven. Des Konings van Batsjan 's Godsdienft te dier tyd. Laboewa
befchreven. Verlies van 't Jagt den Griffioen op Makjan, en Motirs 's opperhoofd,
door de Tidoreezen gedoodt. Brief der Staaten Generaal aan den Koning.

Watelief

waav-

fchouwt
de Engel.

fchen

,

van de

E Zeevoogd Matelief had on-

dertufTchen van ter zyden
verftaan , dat de Engelfchen

genegen waren ook na Ter-
nate te

vreefde , dat zy wel mogelyk , even vyand ij

gelyk te voren andere van hunne Natie, Ter°*

den vyand aldaar met krygs-behoeften hejpen ;

verfterken , en aan de Tidoreezen ook

gaan , en vermits hy wyzen , hoe zy hunne loop-graven tegen

de
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de onzen maken moeften, zo deed hy

hun aanzeggen , dat zy zulks niet zouden

hebben te doen, of dat hy hen als vyan-

den aantallen , en dit op zyn tyd na be-

hooren wreeken zou.

Hier op antwoordde de hoofdman van

het Engelfch Jagt , dat zy wel eenig

kruit, doch ondeugend, en dat nog zeer

weinig, verkogt hadden, maar dat zy

zich tot geen andere zaaken met onze

vyanden aldaar ingelaten, en ook geen

gedagten hadden van hun voortaan eenig

kruit te verkoopen.

Deze waarfchouwing liet Mateliefdoen,

niet om dat hy zich zo veel aan dat ver-

kogt kruit , of wel aan 't verkoopen van

andere oorlogs-voorraad aan den vyand,

gelegen liet leggen ; maar voornamelyk

,

om hen te toonen , dat , by aldien zy

voornemens waren na Ternate te gaan,

hy 'er ook tegen waken zou ; fchoon hy
zeker ftelde, dat zy veel eer naar Banda
zouden vertrekken , niet tegenftaande zy

voorgaven , dat hun een fchip na het

Roode Meir , en 't ander na Ternate

,

gaan zou.

Ook vond de raad te Bantam goed,

het fchip Gelderland, den 2^ften Decem-
ber voor deze ftad verfchenen, aan te

leggen, om zich tot de reize na Ternate

ten eerften te verveerdigen , mits dat het

ook op MacafTar om honderd vyftig of

twee honderd Cojang Ryft aangieren,

van 't zelve in Amboina, zo veelnoodig

was, lofTen, en met het overige, en drie

ofvier duizend Ryksdaalders , na Ternate

loopen zoude ; gelyk het ook den 4den

January 1608. vertrokken is.

Ondertuffchen quam den 6"den dezer

de Zeevoogd Paulus van Caarden met
zeven fchepen, en een Jagt, zynde Ban-

da, Bantam, Ceylon, Walcheren, Ter
Veer, Zirkzee, China, en Patana, op
de Reede van Bantam ; die in plaats van

de gemeene zaak, gelyk zyn pligt was,

by overlegging van alles met Matelief,

en by onderlinge beraading , voort te

zetten, zich tegen dien Zeevoogd, wat
minnelyke verzoeken hy hemookdede,
in allen deelen zo brusk , en onhandelbaar

betoonde, dat het onmogelyk was, met
dien trotfen wind-buil ergens over eenig

beftendig befluit te nemen.

Eerft wilde hy na Johor, om maar
terftont van Matelief ontflagen , en aan

niemand, dan aan zyn eigen goedvinden,

gebonden te zyn; ja wilde, dat al daags

na zyn aanlanding met dat haaftig hoofd

uitvoeren, gelyk ny ook op de pden dede.

Naderhand, ziende, dat de winden by
dat Saizoen hem tegen waren

, quam hy
den ioden dito weer op de Reede, ja

bragt dit, als of Matelief dit niet al be-

voren geweten had, in als een zwarig-

2.2,7

heit, die hem belet had na Johor te kon-
nen ftevenen; zeggende, dat hy dier-

halven meer genegenheit had, om na
Ternate te gaan.

Matelief dan, wel befpeurende, dat
deze man moeds genoeg , maar geen
beleid, en veel wind by zich had , wilde
op dit voorftel, waar op hy zynen raad
verzogt, niet anders, dan fchriftelyk,

antwoorden , welk antwoord, by van
Caarden goedgekeurt zynde, hier in be-
ftond: dat het wel goed was, den Ko-
ning van Johor , die anders zou verloren

zyn, te hulp te komen; maar dat dan de
zake der Moluccos een jaar ten agteren

zyn, en daar door zo verre zou konnen
vervallen , dat 'er geen middel van herftel-

ling zou overig wezen. Dat ons wel
veel aan Johor, maar veel meer aan de
Moluccos , gelegen lag ; dat de fchade van
Johor, als het daar al tegen liep, altyd

herftelbaar was, fchoon de vyand mee-
fter van de ftraat van Malacca ; maar
zo hy eens meefter van Ternate wiert,
dat die fchade zo ligt niet weer zou kon-
nen herftelt worden; en dat hy dierhal-

ven hem allernaaft raden zou met zyn
vloot naar Ternate te vertrekken; mits
dat hy vooraf zelf een overflag maakte,
of hy zich in ftaat vond , om de Kafti-

liaanen uit Ternate te dryven. Dat hy
geenzins twyffelde aan zyne dapperheit,

nog aan de moedigheit van zyn volk,
aangezien zy fris, en agt honderd zeftig

man fterk, waren; maar dat het zou
konnen gebeuren, dat hy , by zyn komfte
in Ternate, de vefling Maleyo ('t geen
God verhoeden wilde) verovert , en al

'ons volk van daar verjaagt vond ; by
hoedanig een voorval hem zeer zwaar
vallen zou alleen tegen den vyand aan te

gaan. Dat hy den 4<ten December het
fchip, de groote Son, en het fchip Gel-
derland den 4<len January na Ternate
vooraf gezonden had , en dat de onder-

Zeevoogd van van Caarden op MacafTar

wel aangaan, en met het fchip Gelder-

land na zyn believen handelen ; maar dat

hy hem {van Caarden) niet raden kon
in Banda, gelyk zyn onder - Zeevoogd
doen zou, aan te gieren, maar dat hy,
water noodig hebbende, dat altyd, en
zonder verlet van zyn vloot, op Macaf-
far krygen , en dat hy , in Ternate ge-

komen, met ons volk aldaar beft over-

leggen konde, wat van driën het befte

was, Ternate, ofwel Tidore, of anders

Makjan, eerft aan te taften. Hy gaf

hem ook te kennen, dat de Makjanders

meeft den onzen toegedaan waren, en

dat zy hen , in Ternate nog zynde , aan-

geboden hadden tegen de Kaftiliaanen te

willen opftaan, byaldien wy hen maar

onder onze befcherming nemen wilden,
Ff 2 en

1608.

Matelief

raad hem
na Ter-
nate te

gaan.

Om re-

denen

Wathy
hem raad

in de
Moluc-
cos aan te

tallen.
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Enby^
zonder
eerft

Makjan.

En daar

na Ti-

dore.

en dat zy, zo ras maar de Termtaanen
weer op hun land zouden gekomen zyn

,

dit zouden werkftellig maken ; op al het

welke hy zeide hen geantwoord te heb-

ben, dat hy de Ternataanen weer op
hun land ftellen zou, dog dat hy die van

Makjan , volgens hun verzoek , om daar

ook een velting, als op Ternate, te

bouwen , nu onmogelyk helpen kon

,

maar dat hy hun riedt in hun herte ons

getrouw te zyn , en zich voor eerft nog

wat ftil te houden , ten tyde toe dat 'er

een andere vloot uit Holland quame, en

daar by dan beter gelegenheit, om hen

te helpen
,
geboren wierde. Dat zy hem

dit ook volkomen toegezegt , en zich

zedert alleen , uit een voorzigtige vreeze

voor ongemak , met onze kennis onder

gehouden

By welk
oordeel

fchoon
'erflegte

tyding

van
Johor
quarn

,

\olhard.

fchynden Tidorees maar in

hadden.

Dierhalven oordeelde hy niet quaad,

vooreerft Makjan aan te taften, om aldus

van Coracora 's, en inlanders, verfterkt

te wordenj meinende dit beter te zyn,

dan de fterkte der Kaftiliaanen op Ter-

nate, die al vry vaft was, te belegeren
;

en daarom, dat het beter was, dit zoda-

nig uit te hongeren , dat men met hulp

der Ternataanen, en Makjanders, eerft

Tidore , van waar zy alleen gefpyzigd

wierden , .aantaftte, dat verbrandde, al

hare Coracora 's in kooien zettede, en

hen aldus allen toevoer van daar affneed

,

na 't welke gelukkig uitgevoert te heb-

ben, die van Gamoe Lamoe van zelfs

zouden moeten vergaan , of in hunne
handen vallen} zo dat, Tidore gewon-
nen zynde, de •ganfche Moluccos in ons

geweld zouden zyn, ten ware dat 'er

ontzet voor den vyand uit Manilha ko-

men mogt, 't geen zeer onzeker was,
buiten dat hy oordeelde, dat de Koning
van Tidore , indien 't voornoemde ontzet

niet opgedaagt was , zo ras hy zyn vloot

maar zag, vriendfchap met hem zoeken
zou , en dat hy zich voor af, zo veel hy
noodig dagt , daar van bedienen kon.
Dat hy ook nergens zo zeer voor vreefde,

als voor de twee Galeyen, die de Kafti-

liaanen in de Moluccos hadden, en die

hem daar zeer veel dien ft deden.

Terwyl nu Matdief bezig was, dit

alles fchriftelyk voor van Gaarden op te

ftellen, quarn, na 't fluiten des zelfs, de
Fifcaal, Maarten j4ap,v&n Johor met het

fchip Erafmus op de Reede van Bantam,
die berigt gaf, dar de Koning van Johor,
indien 'er geen fchepen van ons tot ont-

zet quamen, genoodzaakt zou zyn vrede

met den vyand te maken , en de Hollan-
ders ook aan hem over te geven. Dog
aangezien 't Saizoen verloopen , en on-
mogelyk was nu by hem te komen

,

bleef de Heer Matelief by het ter nedev-

geftelde volharden} daar by voegende,

dat hy dien Koning wel weder tot hem
zou doen overhellen , zo ras lry maar met
een vloot weer daar quarn.

Nog meer floeg hy tot den togt na de

Moluccos over , om dat 'er gemompelt
wierd (hoewel hy alles niet geioofde)

dat zeven fchepen der vyanden, nu in

China zynde, na Manilha, en van daar

na Ternate zouden vertrekken, om al de
Hollanders uit de Moluccos te jagen.

Ook had hy hope, dat wy, gelyk

anders te vreezen was, ons volk, en nog
tien duizend Ryksdaalders in Johor, en

desgelyks ons volk, en drie en zeftig

duizend Ryksdaalders in Patani , niet ver-

liezen zouden, alzo hy gifte, dat het

fchip Gouda voor Mai daar in 't land

wezen, en 'er dan gelegenheit zyn zou-

de, om 't zelve te lichten.

Met dit berigt, en op deze aanrading

van de Heer Matelief', vertrok van Gaar-

den den ijden January 1608. van Ban-
tam, ontmoette den 3den Maart 't fchip

Erafmus, 't geen de floep van 't fchip

Gelderland by zich had, en meende, dat

dat fchip genomen, en nevens een Karti-

liaanfch Fregat met levens- middelen na
Ternate gezonden was, aangezien zy al-

daar door de onzen zeer benaauwd wier-
den, en dierhalven ook na Malacca om
ontzet verzogt hadden , zo hen door een

Kaftiliaan, op 't fchip Patani, 't geen

na Celebes om Ryft geweeft was , berigt

wierd.

Hy quarn den loden Maart in Amboina,
zond de fchepen Ceilon, en Ter Vere,
na Banda, vertrok met de zes andere den
loden Mai na Ternate, liep den uden

tuflehen de eilanden Boero, en Manipa,

H
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met een Noord- Werter koers door zag

den 1 zden het eiland Oebi Latoe omtrent

elf of twaalf mylen Noord Noord-Ooft
van zich, en vond het Weft-einde v

dat eiland, en 't Weft-einde van Manipa,

regt Suiden en Noorden van malkanden
te leggen.

Den 13 den 's avonds zag hy 't eiland

Batsjan , den ij-den Makjan, Motir,
Tidore, en Ternate} den 18 den zag hy
drie Galeyen, en eenige Jonken der Por-

tugeezen , voor het laatlie eiland leggen,

quarn nog dien zelven avond onder Ter-

nate , en voor de vefting Maleyo ten

anker, alwaar hy niet alleen het fchip de

kleene Son , en het Duifken, maar,

tegen zyne gedagten , ook het «fchip

Gelderland vond , 't geen , in plaats

van genomen te zyn, zelfs een Kafti-

liaanfch Fregat, 't geen daar mede lag,

op de kuft van Celebes genomen, en

herwaarts gebragt had.

Den z8ften quarn ook het fchip China

op de Reede, en 't Jagt de Jager, die

beide

nate,

f
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beide be-Suiden de Linie van de vloot

afgezonden waren, om binnen Batsjan,

en de andere eilanden, door te loopen,

en te vernemen, of daar eenige Portu-

geefche Jagten , of fcheepjes lagen.

Dus lag toen de Zeevoogd , •uan Gaar-

den, hier met een .vloot van elf fchepen,

te weten, Banda, Bantam, Walcheren,

Zirikzee, China, Patani , de Jager,

Gelderland, de kleene Son, het Duifken,

en 't genomen Fregat, van welke hy het

Duifken ten zeiven dage nog na Gilolo

zond , om de Ternataanen , die op een

togt waren, op te halen, 't geen den

3 den Juny met eenige Coracora's, en vier

honderd Ternataanen, te rug quam.
Den iften Juny was 'er 's nagts onraad

in de veiling, zo dat men ter wapen
floeg, om yder op zyn poft te doen gaan.

Dit was veroorzaakt door twee Tidoree-

fche Coracora 's , die digt by de veiling

onder land lagen, en daar gekomen wa-
ren, om onze Coracora 's, die gedurig

over en weder fchepten, te verraflehen

}

maar een van de onzen hen gewaar wor-
dende, gaf 'er vuur op, en onderfchepte

een derzelven.

Men was van voornemen, het geno-

men Fregat tot zekeren aanflag op te

timmeren, waar toe ook alles vervaardigd

wierd} dog alzo den fden een van ons

volk na den vyand over liep , zo was dit

ontdekt, en te niet geraakt.

Hy wierd wel vervolgt, maar niet

gekregen ; en in zyn plaats bragten de
Ternataanen twee vrouwen,en een Praauw,
die zy genomen hadden , te rug.

De Zeevoogd hoorde ondertuffchen

,

dat de Kaftiliaanen voorgenomen hadden,

ons met twee Galeien aan te taften}

dierhalven Helde hy Jan Rofegeyn als

hoofd op 't Fregat, hem , en zyn volk

aanmanende , zich wakker tegen den

vyand te quyten.

Zy vertrokken den yden nog tegen den

avond, zagen den 8ften de twee Galeien

om den hoek van Tidore leggen j dog
dewyl zy niet op ons afquamen, wierd

het volk tegen den middag verdrietig

,

en wilde op hen af} 't geen hun hoofd-

man door zyn voorzigtig beleid belette.

Eindelyk malkanderen hoe langer hoe
nader komende, quam de kleene Galei

eer 11 op ons af} dog ziende, dat de on-

zen drie Hukken te boord hadden leg-

gen, deed hy eenige verlorene fchooten,

gelyk ook de grootfte Galei, en hielden

aanllonds af, brengende die den ioden

binnen de banken , zonder dat wy het

konden beletten, terwyl zy een Kafti-

liaans Fregat digt onder de Had lieten

leggen-, waar omtrent de raad wel be-

floot , het zelve met het Fregat te nemen}
maar aangezien dat fchip wel bemant,

en

gen.

onder de befchutting der wallen , 1608.

die met vyfentwintig Hukken gefchut Andere

pronkten, zeer wel gedekt lag, zo had vru §te-

'er 't gemeen volk geen luft toe, waar 1,°°^.

op dit ook agter bleef.

Den i4den wierdt befloten eenen aan-
flag op Tidore te maken } des liepen tien

fchepen , en eenige Coracora 's , bemant
met vyf honderd Blanke, en zes honderd
Swarte koppen, den iyden daar na toe.

Den 1 6den Juny ging de hoofdman der
velling Maleyo , en nog een Hopman in

een Coracora, en vertrok met nog drie

Coracora 's vooruit , om 's vyands
valligheden te gaan befpieden. Onder 't

land gekomen zynde , ontmoetten zy vyf
Tidoreefche Coracora 's , tegen welker
eenige zy iloegen, en hen op de vlugt

dreven onder den wal , daar wy 's avonds
by hen onder de oude velling ten anker
quamen.
Den ijden zond men 't Fregat, om

de vaftigheit te bezigtigen, op het welke
die van land wel agt en twintig fchooten,

dog zonder eenige fchade , deden. In 't

wederkeeren ontmoette het een Tidoree-
fche Galei, die op onsfehoot, maar zy
bleef zich al onder de befcherming van
de veiling houden , zo dat de onzen
haar geen fchade konden toebrengen.

Den 18 den wierpen de Tidoreezen een Die hem
borilwering op, om ons te beletten langs van Ti-

llrand by hen te komen , verzekert zyn-
^

ore

de, dat wy door 't bofch heen dat on- a°^en.
mogelyk konden doen} waar op de on-
zen befloten van Tidore af te zien , en
dien aanflag te laten varen, uit vreeze
van daar voor veel volk vrugteloos te

zullen verliezen, buiten dat 'er reeds al

veele ziek waren.

Men vond dan goed na Makjan, agt Zyn
mylen van Ternate , te zeilen , alwaar nieuwe

de Kaftiliaanen ook een veiling hadden, aanflag

En de Zeevoogd voer daar by nagt hee- fa
P
n

nen met het fchip Patani , vergezelt van
de Jagten 't Duifken, en de Jager, de
groote Sloep van 't fchip Walcheren, en
't Fregat van het fchip Gelderland,

zynde alle zeer wel bemant, terwyl hy
de vyf andere groote fchepen voor Tidore
deed blyven , om ook aldaar den vyand
in beweging te houden, en hem te be-

letten volk ter ontzet na Makjan te

zenden.

Den 2often quam hy tegen den avond Hy
onder dat eiland ten anker, en den ziften neemt de

te land getreden, nam hy de vaftigheit ^ ^-"f

der Kaftiliaanen op Taffafoho ftormender- ^o op

hand op deze wyze in. Makjan

Na dat het volk met veel gevaar en in-

moeite, als moetende op de klippen gaan,

geland was , vonden zy de veiling mede
op een klip leggen , tot welke men niet,

dan door drie naauwe en fteile toegangen,

F f 3 zeer
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,

naderen kon. Ook hadden zy overal zo

veel voetangels gelegt, dat het onmoge-
lyk fcheen, dat men by hen zou konnen
komen > in welk voordeel zy ons bleven

afwagten.

Men verdeelde het volk in drie troe-

pen, met laft, dat yder hoop een dezer

toegangen opklauteren zou. De hoofd-

man der vefting Maleyo deed den eerften

aanval op den vlakften toegang. De
hoofdman der krygsknegten volgde hem
op den tweeden toegang, verfterkt dooi-

den Zeevoogd , die met eenig volk aan

die zyde gelandt was. En den derden

toegang befprong "Jan Janszoon , Schip-

per op 't fchip Gelderland, die, op een

anderen hoek geland, aldaar met eenige

blanke koppen, en voorts met een deel

inlanders , den vyand zou aantaften.

De aanval gefchiedde gelykelyk. De
gebieder van Maleyo vond den meeften

tegenftand , en verloor door een fr.uk ge-

fchut negen van zyn volk , kreeg ook
eenige gequetften , en wierd zo zwaar by
een uitval van den vyand befprongen,

dat hy genoodzaakt wierdt te wyken.

Aanwy- Terwyl hy daar mede den vyand, en

zing , dat die weer hem , ophield , trok de Zee-
van Caar- voogd van Caarden met zyn volk de

^
n
"J,

f tweede fteilte op, waar tegen de vyand

fting in- wel een Metalen ftuk geplant , maar daar

nam. by ook 't ongeluk had , dat het driemaal

weigerde vuur te geven , 't geen oorzaak

was, dat de onzen, manmoedig voort-

trekkende, na twintig of dertig Tido-
reezen op de vlugt gedreven of dood-

geflagen te hebben, de poort overwel-

digden.

De hoofdman van de vefting Maleyo,
te rug gedreven zynde, trok in goede
order af, begaf zich na de fteilte, die de

Zeevoogd opgeklommen was , volgde

hem op het Tpoor, en wierd dus met
hem meefter van de fterkte , die zy ftor-

menderhand innamen.

De vyand , die op de onzen een uitval

gedaan had , zich van agteren bezet, en
de fterkte van een andere zyde verovert

ziende, nam de vlugt na 't bofch, en
kreeg door zyn eigen voetangels zeer veel

gequetften onder zyn volk , buiten dat

'er door de Ternataanen, die, volgens

den aart der inlanders, de Drommel op
een verwonnen man zyn , zeer veele

dood geflagen wierden , zonder dat

iemand , dan alleen jonge vrouwlieden,
verfchoont wierden , die zy voor fla-

vinnen tot hun eigen dienft in 't leven

hielden.

Men plunderde de plaats , en gaf aan

't volk voor de Nagelen , en 't ge-

fchut, daar in gevonden, duizend Ryks-
daalders.

Men vond in de fterkte agt honderd 16c

Tidoreezen, twee Portugeezen, en twee Sterk

Mixticen , waar tegen wy maar twee
honderd vyftig blanke koppen en eenige

inlanders gebruikt , en dierhalven een
ichoone overwinning bevogten hadden,
hebbende niet meer .dan twee dooden,
tien gequetften, en vier of vyf, die zich

aan de voetangels bezeert hadden. De
vyand had 'er van de zynen omtrent vyftig

verloren. In de vefting wierd overvloed
van voorraad , en een getal van veertig

Baffën, een Wydmonder , drie Falco-
netten, en omtrent zeftig baaien Nage-
len , gevonden. Vele der ingezetenen be- Mal
gaven zich onder den koning van Ter- onjder

nate, en wierden in genade aangenomen. Tc
,

rn
.

J

Op deze wyze bragt van Caarden Mak- '/^g'
8

jan weer geheel onder Ternate. door

Den 2yften Juny quamen de vyf fche- Caard'

pen van voor Tidore by ons volk voorSe

Makjan ten anker ; maar den 4den July
begon de zee met een ftilte zo te dynen ,

dat de fchepen van den lager wal af niet

onder zeil konden komen , waar door wy Verlie

aldaar de fchepen Walcheren, en China, van 11

dog mits berging der goederen , ver- fchept

loren.

Hier op zyn de verdere fchepen den van
3
den Auguftus , na het noodige alhier Caard.

verzorgt te hebben , na Bantam , en elders p™. '

henen, gezeik; doch de Zeevoogd van ^'^
Caarden zelf is hier gebleven j maar gevan-

fchynt my toe , niet lang hier na door gen.

eenige Caftiliaanze Galeien , zo als hy na
Makjan met zeventig man overvaaren

:.-
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zou, genomen te zyn, van waar hy na
Gamma Lamma vervoerd is j daar hy na
eenigen tyd meinde los te raken j dog
wierd van d^ zynen verraden, en dus
genoodzaakt hier vry lang te biyven
zitten.

Ondertuffchen quam den ifden Fe-
bruary 1609. de Zeevoogd, Pieter Wil- onder-

lennzoon Verhoeven, met zyn vloot op de Z
ffjMw'

Reede van Bantam, alwaar hy, den ipden ^y°°
trt

den breeden raad vergadert hebbende, de gaat na

zelve uit aanmerking dat de behoudinge Temae

der Moluccos hen zeer dier aanbevolen "V^
was ,

goed vond , dat de onder- Zee-
voogd, Franfois Wittert, met de fche-

pen en Jagten , Middelburg , Amfter-
dam, de Paauw, en de Hope, na Ter-
nate zeilen j dog onderwegen op Ma-
caffar aangieren zou , om met dien Ko-
ning een verbond te maken , eenige

Kooplieden , en koopmanfehappen , daar

aan land te laten, en zo veel Ryft, als

hem mogelyk was , in te koopen. Ook Verhol

wierd daar beiloten , dat Verhoeven eerft „
en

d

n8

na Banda (gelyk den 2fften February ge-

fchiedde) loopen zou, om met die in-

woonders ook een verbond te maken,

en 'er verlof tot het leggen van een vefting

te

t^
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te verzoeken , met voornemen , om dan

ook na Ternate , en Tidore , ten zel-

ven einde, te gaan; hoewel dat door de

moord in Banda aan hem gepleegt , belet

wierd

Na dat nu Wittert in February na

Ternate vertrokken was, vond men in

't laatft van Maart te Bantam ook goed

,

den Commies, facob de Bitter, met de

Jagten , den Arend , en de Valk na Ban-

da , en verder na Ternate te zenden , Om
daar eer , dan de Zeevoogd der Engelfchen,

te vezen , die met eenige kleed jens , uit

Cambaja medegebragt , zogt derwaarts

te gaan om de Nagelen, Nooten, en

Foelie, op te koopen.

Hy quam den i^den April met die

Jagten in Banda, alwaar 't fchip de Son
ook kort te voren gekomen was. Van
daar vertrok de Valk den i fden na Am-
boina, na welkers vertrek de Zeevoogd
Verhoeven den nften door de Bandanee-

Zen verraderlyk
,
gelyk wy in de Befchry-

ving van Banda omftandig toonen zullen,

vermoort wierd.

Na zyn dood volgde in zyn plaats,

zyn onder-Zeevoogd, Francois Wittert;

dog aangezien die, gelyk gezegt is, na

Ternate was vertrokken , en 'er onder-

tuflehen een ho' >fd over deze vloot dien-

de re zvn, vond men goed, als voor een

tyd den onder - Zeevoogd Simon Janszen

Hoen , ten tyde toe dat Wittert weer by de

vloot komen zou , aan te Hellen.

Men zond den Arend den iften Juny
na Amboina, en verder ook na Ternate,

om deze droevige tyding aldaar te bren-

gen, buiten dat ook de Son derwaarts

vertrokken was.

In de maand September was de onder-

Zeevoogd Hoen na in Amboina eerft

aangegiert, en het noodige aldaar beftelt

te hebben ï met de fchepen Hollandia,

;de vereenigde Landfchappen, Delft, en

't Jagt, de Valk, den i6defi uit Amboi-
1 na na Ternate voortgëzeilt , alwaar hy

den ziften voor Makjan ten anker geko-

men zynde , met zyn Raaden te land

tradt , en aldaar verfcheide tydingen van

belang hoorde.

De Heer Frangois Wittert was zo ras

niet in Ternate gekomen , of hy vond

goed met de inwoonders dit navolgende

verdrag in July te maken

:

Beveiliging van het verdrag

gemaakt by den Heer Ad-
miraal Frans Wittert , van

wegen de Hoog Mogende
Heeren Staten Generaal der

Geünieerde Trovintien , 7,yn

'Princel. Excellentie, als Gou-
verneur, en de Heeren Be-

K E N. 2.31

windhebberen der Ooft-Indi- l6o9'

fche Compagnie ter eener , en
den Grootmagtigfien Koning
van Ternate, en de tegen-
woordige Edelen dier lan-

den, ter andere zyde,

Ddt in alle forme de Artykelen, ge- Bevefti-

maakt in de maand Mai in 't jaar S^S van

1607. tujfchen den Ed. Heer Admiraal,
t^n"

Cornelis Matelief den Jongen , ende zyn door

Majefteit voorfz. zullen aan wederzyden Wittert

onderbonden -worden
,
gelyk de inhoud van Semaak^

dien vermeldt , bet welk door de Hollanders
en Zeelanders, benevens de Ternataanen,
op deze volgende maniere zal worden na-

gekomen.

De Admiraal belooft met al zyn vermo-
gen de Ternataanen te helpen, het land,

dat hun de vyand heeft afgenomen, of de

landen , van hem afgeweken , en die de

Kaftiliaanen of Portugeezen toegevallen

zyn, te recouvreren, en wederom in fub-

jeétie , ofgehoorzaamheit te brengen : waar
toe de Admiraal voor eerft met zynfchepen
zal gaan na de Manilhas , en Philippinas,

om naar alle vermogen de Kaftiliaanen te

beletten, eenige fchepen, provifïe, of toe-

voer, derwaarts aan te zenden, en' den

gemeenen vyand alle mogelyke afbreuk te

doen.

De Admiraal, zulks verrigt hebbende
,

zal zich wederom na Ternate vervoegen,

zonder op eenige andere plaatzen verder te

zeilen, als de eilanden Manilhas, en zo

verre het mogelyk is, en de tyd en wind
zulks toelaat. Onderwylen zal de Admi-
raal , en zyn raad , doen afvaardigen eenige

,Coracorren (dat zyn Indifche Jagten)
i na Amboina, met advys, en brieven, en

ha Banda j of daar de vloot is, om alle

hulp van fchepen met den eerften hier Ie

mogen hebben , en de Admiraal zal niet uit

de landen vertrekken, voor en al eer een

ander Admiraal met Commiffie van de

Hoog Mog. Heeren Staten , en zyn Prin-

celyke Excellentie zal gekomen zyn.

By zo verre eenige pays tujfchen de

Hollanders met de Kaftiliaanen, en Por-

tugeezen werd gemaakt, of. eenige ftïlftand.

van wiapenen. voor een tyd geaccordeerd,

zal die niet mogen gefchieden, of de Ter-

nataanen en de Geallieerden, als Makjan,

Motir, Xoela, Cambellö , Loehoe,

Boero, Manipa, Celebes, Meau, Taf-

foero , Pangafare , Sangir , Manado

,

Moro, Loloda, Gatnmacnorre, Saboe-

go , Gilolo , en alle andere 'eilanden , en

Natiën, onder den Koning van Ternate

forterende, zullen met de Hollanders en

Zeelanders in V zelve Contraót begre^

pen zyn,

*
De
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land, zulks groot elyks te kennen te geven

aan de Bewindhebberen , en hen te ver-

willigen, dat zy een Armade toeruften,

om de Kaftiliaanen uit het land Ternate

ie dryven.

Dies geven wy de magt over in handen

van die van de Geünieerde Provintien,

onderzaten van hun Hoog Mog. de Hee-
ren Staten Generaal, om ons een fchutzel

tot befcherming 'te zyn. Ende by zo verre

als zulks gefchied , dat de Heeren Bewind-
hebberen een vloot tot onzer adfïftentie

zenden , zweeren , en beloven wy de

Geunieerden noit te verlaten.

De onkoften, die hier op gedaan werden
,

beloven ivy , zo veel in onze magt is , te vol-

doen. Zo geven wy hen in handen , ten

tyde toe dat <wy rekenen, wat de onkoften

bekopen zullen, alle de ^tollen van de in-

woonders ende vreemdelingen om hun zelfs

daar mede te betalen , en vorders van alle

bollen te bevryden.

Jl'aar over wy inwoonders , en alle onze

onderzaten beloven, zo als die op andere

plaatzen verftroit zyn, in vreemde landen

haaft byeen te vergaderen uit alle plaatzen

,

die den Koning toegedaan zyn, als V moge-

tyk is s om met gelyker hand de Kaftiliaanen

te verdryven ; zo niet , verwagten wy
TJL. affiftentie.

Dies zullen wy niet vermogen met andere

Natiën onze Nagelen te verhandelen , dan
alleen by den Koopman van onze gecon-
federeerde, op dat U L. naam in ons land

mogt toenemen , en die prys , die de Koning
en de Admiraal zullen ramen, zal by de

inwoonders geaccepteert werden.

Ook dat wy fzamen in alles met mal-
kanderen zullen overeenkomen , zullen de

uit naam , en van wegen de Hoog Mog.
Heercn Staten Generaal , en zyn Prince-
lyke Excell , en zyn Koninklyke Maje-
fteit van Ternate, om de inwoonders van
de gemelde plaatzen te onderhouden , en te

doen onderhouden het eeuwig verbond tuf-

fchen de Bondgenoten , en zyn Majefteit
van Ternate gemaakt , en bevejligt : waar
toe zyn Majefteit voorfz. authoriferen zal
eenige beauame perzoonen van wegen zyn
Majefteit voorfchreven , met volkomene-

authoriteit, en Commiffie, om alles te

doen effectueren, en in onderdanighett te

houden. Daar beneffens de Heer Admiraal,
en zyn raad mede , zullen zenden van wegen
de Hoog Mog. Heeren Staten Generaal,
Adriaan Corrz., of alzuiken perzoon, als

aan weerzyden goed gevonden zal zyn , en
des noods zynde zal men een Fortretre ma~
ken, V zy op Loehoe of Cambelb, tegen

den aanftoot onzer en hunner vyanden.

Dat de ondei zaten van de Hoog Mog.
Heeren Staten Generaal, met den Mo-
genften Koning van Ternate, en zyne
Geallieerde vrienden en Vafallen, zullen
verbonden , en gehouden wezen, en mits
dezen verbinden te onderhouden, en doen
onderhouden een eeuwig verbond van
vriendfehap , Converfatie , handel , en
Commercie. En dat zyn Majefteit, en
de Bondgenoten voortaan aan zyn Maje-
fteit zullen toonen alle faveur, hulp en
byftand, hem helpen en befchermen na alle

hun vermogen, tegens elk en een yder zyner
vyanden, die zyn Majefteit, of de Bond-
genoten in eeniger manieren zouden zoeken $

of tragten te offenderen, ofbefchadigen.
"Tot het welke in aller voegen de Bond-

genoten voornoemt, gelyk ook zyn Maje-
fteit, en zyne Vafallen, vrienden, ende

Bondgenoten over de Ternataanen geen% Geallieerden, zullen vereenigt blyven, tn\

de verbonden onderhouden , om malkanderen
te befchermen , als boven verhaalt is.

Onder verbintenij/e van trouw, eere en
woord, die wy beiden aan God , en onzen
evennaaften fchuldig zyn.

regt, of Juftitie doen, voor en al eer zy
het den raad der Ternataanen te kennen
gegeven hebben. Desgelyks zo de Bondge-
noten zich te buiten gingen , zullen de

Ternataanen hen niet mogen Juftitieeren,

voor en al eer zy het hunnen raad te kennen
gegeven hebben.

Word mede aan weêrzyden beloofd in

zaken van V geloof malkanderen niet te

ierifpen, of te befpotten.

Of het geviel, dat eenige vreemdelingen
ly de Ternataanen zich wilden voegen , om
het Moorfch geloof aan te nemen, zo
zullen de Ternataanen gehouden zyn, die

gewillig in handen van hunne Bondgenoten
over te leveren. Desgelyks zo de Terna-
taanen Chriftenen wilden' worden, zullen
ze in handen van hun eigen Natie geleverd
worden.

De Koning van Ternate belooft mede
op d''allereetfte Commoditeit, c/Moefon,
een of meer Coracorren af te vaardigen na
Loehoe en Cambello , met een ovetjlen,

, Mdus gedaan in de ftad van Maleyo, of
de fterkte Orangie , op het eiland Ternate,
in de Moluccos, in de maand Julio, in 'c

jaar 1609.

Onderftond

Frans Wittert.

Cornelis Leenderdfz. Crakkel.

Adriaan Wouterfzen.

Pieter Gerritfzen.

Na
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Na dit verdrag vond de Heer Witten

ook goed een fterkte op 't eiland Motir

té leggen, die Naflau noemende. Hy
flelde daar op zeftig krygsknegten , en

voorzag die wel van allen krygs-voor-

raad , in hoedanigen Haat die by de komft

van den onder-Zeevoogd Hoen op Mak-
jan al was. Ook is by zyn aanwezen

aldaar , zonder dat in de Secretary 's pa-

pieren blykt door wien, de naam der

veiling Maleyo in die van Orangie ver-

andert.

Den zjften September verzeilde de

Heer Hoen van Mak jan naTernate, al-

waar hy den i^en voor de veiling Ma-
leyo ten anker quam.

Hy vond daar den Zeevoogd Wittert

niet, fchoon van de komft dezer fchepen

al verllendigt, dewyl hy op den tuften

van deze veiling met het fchip Amfter-

dam, en de Jagten, den Arend, en de

Paauw, was vertrokken, met voornemen
om na Manilha te gaan, den Kalliliaan

aldaar volgens een ontwerp , al door den

Zeevoogd Matelief in 't jaar 1607. ge-

maakt, in zyn hart-ader aan te tallen,

aldus de Moluccos buiten alle gevaar te

brengen, en de Kalliliaanen op Gamma
Lamma, geen ontzet van daar meer te

gemoet ziende, tot te eerder overgave te

dwingen.

Matelief , over den ilaat van Indien in

1 zyn tyd fprekende, was van oordeel,

dat men , om de Moluccos Voor ons

buiten alle gevaar en buiten llaat van

ontzet voor de Kalliliaanen te brengen,

eerll Malacca moeit zien te winnen, na

welkers Verovering het de Kalliliaanen

onmogelyk zyn zou , de Moluccos uit

Goa eenige hulp toe te voeren.

Ten anderen
,
gemerkt hebbende , dat

de Kalliliaanen ook veel toevoer van

Manilha kregen, meinde hy, dat men
die met weinig moeite hen zou konnen

affnyden. Om dit werkfleilig te maken,
moeit men , zeide hy , met drie of

vier fchepen zich by den Koning van

Mangindanao, een magtig Prins, en die

wel vyftig Coracora 's in zee brengen

kon, begeven, daar mede na zeker ei-

land, Panay genaamt, en omtrent Ma-
nilha leggende , vaaren , alwaar in

het dorp Otting agttien Kaililiaanfche

krygsknegten, en nog ruim zo veel ge-

meene Kaililiaanfche inwoonders zich

onthouden.

Deze plaats moeft men, na zyn oor-

deel, innemen, en verwoellen, ofte an-

ders aan die van Mangindanao , zo zy die

hebben wilden , overgeven j aangezien

dit een plaats is , daar men overvloed van
Ryil, en alle andere levensmiddelen vind,

waar mede ook Ternate van daar voor-

zien werd. Dit verrigt hebbende , moeft

I. Deel.
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, en al de fchemen na Manilha loopen, en al de fche- 1609^

pen, die men daar vond, verbranden of
in den grond booren, op dat zy aan die
van Ternate geen hulp meer zouden
konnen toebrengen. Dan , oordeelde hy,
moeft men een braaf fchip na Manginda-
nao te rug laten loopen , en in de ltraat

van Tagima met de Mangindanaufche
Coracora op fchildwagt laten leggen,
om alle vaartuigen , die maar na Ternate
wilden, waar te nemen, en alzo, ver-

mits 'er geen andere wegen , om de
Kalliliaanen in Ternate te ontzetten, dan
deze, zyn , den vyand aldaar in 't korte

uit te hongeren , en tot overgave te

dwingen : want aldus zou men gemakke-
lyk konnen ontgaan de moeite van eenig

geweld op de fterkte, die al vry vaft,

en wel bemant was, te doen, behalven,

dat men den vyand den toevoer van
kleeden ten handel met de Ternataanen
geheel affnyden , en alzo beide, hen, en
de. Ternataanen , zeer verdrietig maken
zou, ziende, dat hen de toevoer dér zel-

ve, zo van Malacca, als uit Manilha,
t'eenemaal benomen was. Kon men dan

daar by nog een Galei in Ternate houden,
om de Kaililiaanfche fchep-vaartuigen

,

by gebrek van genoegzame wind , te on-

derfcheppen , zo zou men in de Moluccos
volkomen meefter zyn , en zeer lichtelyk

lang konnen blyven.

Van dit ontwerp van Matelief, om Den

Manilha eerll aan te doen, en daar alles vyardalle

te verwoellen , om den toevoer van daar
l^\°

tl

na Ternate den Kalliliaanen af te fnyden, fnyden.

fchynt de Zeevoogd Wittert gehoort,
dit goedgekeurt, en daar op ook dezen
togt ondernomen te hebben.

Na zyn vertrek van Ternate is by den
onder-Zeevoogd Hoen op den 2f'ten Sep-
tember goedgevonden , twee honderd en
vyftig mannen uit. de fchepen naar de
veiling Orangie te zenden , om 's nagts

met die van de velling, en met eenige

Ternataanen , een togt na Tabagoma,
een dorp, daar de Kalliliaanen een fterk-

te gemaakt hadden, te doenj dog de
duifternis des nagts, en het quade weder,

belette dit, zo voor dien tyd, als ook
daags daar aan , wanneer de Hopman Vrugte-

Schot , als hoofd dezer onderneming, looze

met een troep krygsknegten, die hy in
^
anflaS

drieën verdeeld had , nevens eenige Ter-
p

r

een
nataanen, wel na die fterkte toe trok, Kafti-

dog onverrigter zake tegen den avond liaanfche

wederom quam , vermits hy die zo fterk Jf—j^j*
gevonden had, dat men 'er niet, dan

langs eenen weg, man voor man, en

dierhalven niet dan met veel gevaar,

omtrent komen kon.

Den iften Oélober vertrok 't Jagt de

Valk na den Zeevoogd Wittert , om met.

hem na Manilha te gaan.

G g Onder'-
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OndertufTchen vond de onder-Zeevoogd

Hoen goed , op den f
deu eenen Jan Dirk-

zen, geweeit opper-Koopman, en Schip-

per op 't fchip Delfr, als opper-Koop-
man op het fchip de vereenigde Land-

fchappen , en eenen Jacob Scharlaken als

opper-Koopman en Fifcaal op 't iehip

Hollandia, te plaatzen.

Den Sften vertrok 't fchip de vereenig-

de Landfchappen, en 't Jagt de Jager,

nevens vier Coracora 's, van Mak jan na

Tacomi , een dorp op Ternate , met

voornemen om daar een fterkte te maken.

De Heer Hoen dan , op den 1 oden voor

Xoela Tacomi gekomen zynde, landde

terftont, het de ruigte alomme afkappen,

een paalwerk , of flaketzel, tegen eemgen
aanloop der vyanden maken, het ge-

fchut, op het oud bolwerk gelegen heb-

bende , na de zeekant verdeelen , en

verder alles in 't werk ftellen , om dit ten

eerilen in ftaat van verdediging te bren-

gen } welke voorzorg hem zeer wel te flade

quam, aangezien de vyand, tagtig blanke

koppen, en drie of vier honderd inlan-

ders ilerk, met een Galei, en vier Cora-

cora 's, agter zekeren hoek geland zyn-

de, zeer opgeblazen na dit nieuwe werk
voorttrekken quam } dog ziende, dat de

Hollanders zich daar vry vaiter gemaakt

hadden, dan zy wel dagten, namen zy

ten eerilen de vlugt naar het bofch*, van

waar zy , na 't doodilaan van eenige

Mak janders, weer na hunne vaartuigen

keerden, en vertrokken.

Den 4den November liet hy den Trom
flaan, om honderd krygsknegten aan te

nemen , die men in deze nieuwe veiling

,

"Willemflad genaamd, leggen zou, over

welke als Hopman geitelt wierd Adriaan

Claaszen van Dordregt (voor dezen op

Maleyo als onder-Hopman gediend heb-

bende) die, tot zyn onder -Hopman,
Jan Vligam toegevoegt wierd.

Deze Ilerkte lag in het vierkant, had

een bolwerk na de land-zyde, en een

veiling daar nevens van zulken hoogte,

dat zy die plaats volkomen bevryden kon.

Zy was van binnen ook zo ruim' , dat

men verfcheide ordentelyke flraaten daar

in had , waar in de Ternataanen met
vrouwen en kinderen quamen woonen,
te meer, alzo zy tot het plukken der

Nagelen zeer gelegen was.

Den Sften is de Heer Hoen met de
fchepen de vereenigde Landfchappen,
Delft , en twintig Coracora 's van de
velling Orangie na Tidore gezeik, daar

hy den pden voor de oude Portugeefche

ilerkte ten anker quam , op welke hy
eenige lchooten uit de fchepen deed.

De Tidoreezen , dit ziende , bragten

eenige ftukken in een halve maan op
flrand , en dwongen de fchepen wat
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verder op, en buiten hun gefchut, te

gaan leggen.

Het voornemen was, volgens befluit

der onzen met den onder -Koning van

Ternate , Hidajat ,
genomen , Tidore

uit te hongeren , dat eiland rondom met
deze Coracora 's bezet te houden, deze

wederom tegen de Caftiliaanfche Galeien

door de fchepen te dekken, en daar door

hen allen toevoer af te fnyden.

Om den Tidorees nog al meer in 't

mauw te brengen , vond men , by onder-

ling overleg met de Ternataanen, mede
goed, op den 18 den N ovember na Bats-

jan te gaan, en dat ook te veroveren.

Dierhalven trok Hoen den 2 3ften met
zyn Hopmannen op 't fchip de vereenig-

de Landfchappen, en ftevende in gezel-

fchap van den jongen Koning, Modafar,
met het Jagt de Hope en vyftien Cora-
cora 's daar na toe* dog. liet de fchepen

Hollandia, en Delft, aan de Suid-zyde

van Tidore, 't Jagt de Grifioen aan de
Weil-zyde, en 't fchip Middelburg voor
de Tidoreefche ilerkte , Marièco , op
fchildwagt leggen , om hen dus belegert

te houden , en alle levensmiddelen te

benemen.

Hy quam den ziften voor Batsjan , een
halve Mufquet-fchoot van de veiling, op
vier vadem water ten anker, zond voort

een fchuit met een vrede-vaan, om hen
te vragen , of zy genegen waren tot

verdrag te komen, of, zo niet, dat

men hen daar toe dwingen zou.

Zy gaven tot antwoordt, dat zy zulke

honden niet wilden te fpraak flaan, en

dreigden, zo zy niet aanilonds vertrok-

ken, daar onder te zullen fchieten, waar
op de onzen zich weer na boord bega-

ven, en daar af aan Hoen berigt deden.

Dat dit egter de meening van den
Koning van Batsjan geenzins geweeft zy

,

blykt klaar uit de daar op ten eerilen

gevolgde kom il van zyn broeder by den

onder- Zeevoogd, den welken hy vraag-

de , of hy daar met zyne , en de Terna-
taanfche magt gekomen was , om hen te

bederven.

Hy antwoordde, dat, zo zy in vriend-

fchap niet tot verdrag komen wilden,

dit het befluit was, waar op hy aanflonds

goed vond , met ons vrede te maken , en

te beloven, dat zy den Kafliliaan alle af-

breuk zouden doen.

Daar op zyn de onzen den poften No-
vember met fchuiten, en boots, geland,

Louis Schot , Hopman der krygsknegten,

en Jan Dirkzen, aan 't hoofd der Ma-
troozen zvnde, welke laatile den voor-

togt had, en de ilerkte zonder eenigen

wederiland innam , vermits de KaiK-

liaanen , agtien in getal , en honderd

fwarte vryborgers, de rivier op gevlugt

waren.

Dien

vorftl
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waren. Men befloot wel hen met fchui-

ten en boots te vervolgen, dog 't was

wegens de ondiepte onaoenelyk ; maar

men zou het met Praauwen, en meer

magt , daags daar aan doen.

Den iften December voer de Sergeant

Majoor met twintig krygsknegten de

rivier op , om kondfchap , en om de

Kaftiliaanen te verfpieden, en hoorde,

dat de Koning daar by was, zo dat zy

niet wiften, of zy vriend, of vyand,

aan hem hadden ; trokken 's anderen daags

daar na toe, eifchten van den Koning
gyzelaars , of dreigden hem anders als i

vyand te zullen handelen ; waar op hy
\

zelf by hen quam , en met hun na den
|

onder-Zeevoogd ging , bood zich zelf als

gyzelaar aan , en bleef 's nagts met eenige

Edelen t'fcheep.

Den zden voer Hopman Schot , en Jan
Dirkzen , met hun krygsknegten , en

Matroozen na boven, quamen in 't Ko-
nings dorp, op een hoogte leggende,

en waren de Kaftiliaanen , en de inland-

fche vrylieden na een andere hoogte ge-

vlugt , daar hen de Nederlanders volg-

den, die tot hun middel toe door 't moe-

ras moeften. Die dag vorderden zy niet

veel
,

quamen den 4<ien in 't bofch

,

bleven 'er dien dag en nagt in, naderden

den fden 's middags by den berg, daar

de Kaftiliaanen zeer voordeelig op gele-

gert waren , aangezien hy niet te be-

klimmen was. Zommigen namen 'er

egter een proef af j maar dan maakten de

Kaftiliaanen ftrax beweging, en floegen

ter wapen. Men zond dan een Swart
uit om met hen te fpreken, terwyl vaft

de Nederlanders na boven drongen. Een
Vaandrig, dit ziende, zei: Halte , ofwy
fchieten 'er op in. Hy vraagde, wat zy

begeerden. Zy antwoordden, dat gy u

gewillig over geeft , om tegen de Hollanders

geloft te -worden, of anders zal men u den

Mooren overleveren. Zy zeiden: Liever

te willen fterven, dan zich zo over te geven;

maar, zich nader bedenkende, verzog-

ten vrygeleide, en met twee Coracora 's

van daar te vertrekken. Men bood aan
,

hen na Ternate, of Tidore, mits dat ze

hun geweer overleverden , te voeren.

De getrouwden, en een Paap, ftonden

dit toe j dog de Vaandrig wilde met zyn
volle geweer aan land gezet werden met
de zynen ; riep daar op ten eerften ter

wapen , waar op de onzen , alzo het

regende, wyken moeften.

De Kaftiliaanen , dit ziende, fnorkten
niet weinig tegen hun volk, dat de Hol-
landers maar Galinhas,dat is, hoenderen,
waren, en loopen gingen, en dat een
van hun beter, dan tien Hollanders, en
't wel verre van daar was, van zich aan

zulke honden, en Lutheranen, over te

K E N. 23 y

geven. Den <5den -wjerd weder order *^o9?

gegeven , om de Kaftiliaanen aan te 't Werk

tallen, fchoon de weg moejelyk was,
Zynde ,

en zy zo fterk met fteenen van boven af vermee-

wierpen, dat men het beneden niet har- fleren zy

OCH Icon JiPrnolTriun K/=*flr\/-»f tr.011 /tc.1tt_ Q*-U

kelyk na boven te dringen,

Dierhalven befloot men gely- , d
>oven te dringen, 't geen zo

'

gelukkig gefchiedde, dat men hen over-

weldigde, alles dood flaande, wat maar
voor quam. De Ternataanen gingen zeer

verwoed , en wreed , omtrent vrouwen
en kinderen te werk, zo dat alles daar 't

leven Het, op agt Kaftiliaanen na, die

men gevangen nam. Eenige inlandfche

vryborgers waren in 't bofch gevlugtj

dog zy quamen daar na weder aan de

fchepen , toen de eerfte woede over

was.

Den ioden December trok Hopman
Schot met den Koning van Ternate weer
na Mak jan j dog de onder-Zeevoogd g ŝj

De
veöin?

an
bleef nog te Batsjan, en verfterkte de Bame-

vefting, die hy Barneveld noemde,

vier bolwerken.

mee veld ge-

naamt, en

Op dezen zelven dag wierd tufTchen

den onder-Koning van Ternate, Hid.yat, v"D°n(i

den Koning van Batsjan, en de Hollan- xonicen
ders , een verbond gemaakt , waar by zy ran Ter-

onderling beloofden als vrienden zamen B *K
.>

en

te zullen leven, en alle hunne kragten
^
at£

J
an »

tegen de Kaftiliaanen, en Portugeezen, Hoen
te zullen infpannen. Daarbeneven ver- gemaakt.'

fchenen ook al de Batsjanfche Chriftenen

voor den onder-Zeevoogd Hoen , en dee-

den aan hem in den naam van den Prince

van Orangie den eed van getrouwigheit

,

belovende de Kaftiliaanen voor vyanden
te zullen houden, en quamen toen met
hun vrouwen en kinderen by de vefting

woonen.
Den uden quam 'er berigt, dat de

vyand met de Galei , en vyf Tidoreefche

Coracora 's, aan de andere zyde van 't

eiland was. Men geloofde dat niet ; dog
zond egter Hopman, Jan Dirkzen, den
Sergeant Majoor, en zeftig krygskneg-

ten na de hoogte , om den Koning , met
zyn vrouwen en kinderen , daar nog
zynde, te befchermen.

De Hopman , op de hoogte geko-
men, zond den uden eenige Bats janders

op kondfehap uit , die zeiden dezelve

gezien te hebben.

Den 1 3denging 'er de Sergeant Majoor De
met twintig man op uit, om te zien, vyand, op

waar zy waren. Hy trok onwetende j^-^
voorby den vyand , die in een bofch

en nog vier ion-honderd Kaftiliaanen,

derd inlandfche vrylieden in een hinder-

lage had leggen , die zich ftil hielden.

Hy wel twee mylen landewaard in ge-

weeft, en geen vyand hen ontmoet zyn-

de, keerde wederom; dog weer omtrent

deze plaats gekomeh,reezen de Kaftiliaanen

G g 2 op ,

flaat de
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de vlugc.
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Eerfle

hoofd
over de
vefting

Barne-

veld.

Hoen 's

verdere

verrigtiti'

gen op
Batsjan

,

en zyn
vertrek

na Ti-

dore.

In 'tjaar

ïóro.

Daar hy
flurf.

Zukke-
lingen

van 't

fchip de

vereenig-

de Land
fchappen,

op ,
gaven vuur op de onzen , en dreven

hen met de eerfte losbranding , en met

agterlating van den Sergeant Majoor,

op de vlugt. Ondertuflchen liepen de

Hollanders wel * dog de Kaftiliaanen

waren mede niet weinig verbaaft , anders

hadden zy al de Hollanders daar in de

pan gehakt. De onzen op den berg

vernamen dit ten eerften , en quamen

hunne verftroide makkers , die hen als

fchapen zonder herder zeer verbaaft ont-

moetten, te hulp, den eenen hier, den

anderen daar , in 't bofch vindende.

Den i4den vertrok de vyand weer met
zyn Galei, en de Coracora 's van daar,

en toen trokken de Hollanders den i f^en

ook weder na de vefting Barneveld , over

welke de onder-Zeevoogd als hoofd voor

twee jaaren den onder-Koopman , Adriaan

vander Duffen, met een bezetting van

vyftig Hollandfe krygsknegten op den
iöden aanfteldej na welke verrigting de

Heer Iloat op den roden met het Jagt
de Hope weer na Tidore vertrokken is,

het fchip de vereenigde Landfchappen
egter nog zo lang' voor Batsjan latende

,

tot de vefting volkomen in ftaat van ver-

dediging zyn zoude.

Den 4den January iöio. zond hy 't

Jagt de Hope met voorraad van oor-

log, en agt Gotelingen, van welke 'er

een over boord viel , weer na de Batsjan-

fche vefting , waar by den 22ften 't Jagt
de Jager met vier lallen Ryft , en ook
met brieven quam, inhoudende, dat de

onder-Zeevoogd, Hoen^ den iöden voor
Tidore , niet zonder vermoeden van ver-

geven te zyn , overleden was.

Den Z7ften verzeilde 't Jagt de Jager,
en 't fchip de vereenigde Landfchappen

,

van Batsjan na Tidore. Het Jagt liep

den zSften vooraf, en binnen door j dog
't ander fchip zukkelde eenigen tyd , ten

deele door ftilte, ten deele door fwaren

wind , en quam den 7den February weer
voor Batsjan ten anker, na dat het den
2 den al een werp-anker voor Gilolo ver-

loren had.

Ondertuflchen had men tot Batsjan

vier Kaftiliaanen, daar onder een Ser-
geant, gevangen gekregen, die zy den
8ften aan boord bragten , om hen na
Ternate te voeren.

Den oden vertrokken zy wcêr van
Batsjan , en quamen den i pden 's morgens
onder Makjan voor Taffafoho op de
Reede. De Hopman Schot quam by hen
aan boord, en gaf hen te kennen, dat de
fchepen Hollandia, Middelburg, Delft,

en de Jager, uit kruiflen waren , en, eer

zy vertrokken, daar twee laften Ryft in-

genomen hadden.

Den 24-ften waren zy voor 't eiland

Motir , alwaar de Hopman , Adriaan

U K S E
Clementszoon , by hen aan boord quam

,

met beiïgt, dat 'er zes Fregatten der

Kaftiliaanen , en twee Jonken , meert

met levens-middelen , dog met weinig

krygsknegten, behouden uit Manilha tot

Gamma Lamma aangekomen waren.

Den zóften quamen zy onder de vefting

St. Pedro en Paulo, en den zjAen voor
de vefting Orangie in de vloot ten anker,

vonden dezelve met twee Kaftiliaanfche

pryzen uit de Manilhafche vloot verrykt,

't eene een Jagt van zenig laften, en 't

ander een Jonk met levens- middelen en
oorlogs-voorraad geladen. Ook waren
'er vyftig Kaftiliaanen, en daar onder

twee Monniken, en twee Hopmannen
by, die willen te zeggen , dat de Zec-
voogd Wittert in Manilha groote fchade

aan de hunnen deedt.

Den iften Maart, gehoort hebbende,
dat de bevelhebber van Gamma Lamma
voornemens om Batsjan weer te verove-

ren , 'er met al zyn magt al na toe was

,

zo vond men goed, 't fchip de vereenigde

Landfchappen aanftonds na dat eiland te

zenden , 't geen den f
den met eenige

Ryft voor die vefting quam. Men vond
daar alles in zeer goeden ftaat , en nog
geenen vyand , maar wel een gerugt

,

dat hy een aanflag op Laboewa had ;

weshalven de Koning van Batsjan, en de
zynen , over hunne komft zeer verblyd
waren. Op den Sften zond men een
Praauw met brieven na Makjan, om hen
daar kennis van Batsjan 's ftand te geven.
Den ziften quam 't Jagt de Jager voor

de vefting Barneveld met de aangename
tyding, dat de Zee-voogd, Paiïlus van
Caarden den iSden dezer tegen eenige
Kaftiliaanen , onlangs genomen by 't

komen der Manilhaiche vloot, uit zyne
gevankenis verloft, en het fchip Hollan-
dia naar Amboina om lading vertrokken
was.

Den 2iftcn April quam den Hopman,
Louis Schot, met het Jagt de Jager, en
vier Coracora 's op de Reede voor Bar-
neveld , met brieven van den Zeevoogd

,

van Caarden , en laft , dat het fchip de
vereenigde Landfchappen zich ten eerften

na Ternate begeven moeft; dog dat hy
daar een maand blyven zou , om de
vriendfehap tuflehen de Terna'taanen te

vernieuwen, en dat zy ook nog een bol-

werk op 't inkomen der rivier met het

volk der Coracora 's en vorder ook de
vefting opmaken moeften, en met twee
Coracora 's van den Koning van Batsjan

,

byeen te voegen, na 't eiland Cajoe , en

na Ganoe, op Gilolo 's Suid-einde, om-
trent Batsjan loopen, en al 't volk, met
of tegen hun wil , op Motir brengen;

waar op 't voornoemde fchip den iS^n

van Batsjan vertrokken, en den irten Max
onder
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onder Ombatsjan ten anker gekomen is,

vindende daar veel Buffels, en Verkens.

Ook quam daar by hen Kornelis van Ek

,

die mee een Coracora na Amboina ver-

trok.

Den 2.den voeren zy met de fchuit een

half myl de rivier op na een oude verval-

lene vefting (alwaar de Koning van

Batsjan voor eenige jaren zyn Hof ge-

houden had) om 'er Buffels, en Verkens,

die daar zeer veel zyn , te vangen.

Dit Ombatsjan is een zeer vermakelyk

vlak , en vrugtbaar land , zynde vol

Limoen- en andere vrugt-boomen , ook
vol Sagoe- en Nagel-boomen ; dog het

is jammer dat het onbewoond , en ook
door de Tidoreezen, die veel Sagoe van

daar halen, zo onvry voor de Batsjanders

is , waar door zy al dikmaals verrafcht

worden. Het is daar ook zeer vilch-ryk;

waarom dit eiland voor een van de vrugt-

baarfte der ganfche Moluccos geagt

Word. Egter heeft de Koning , om zyn
volk niet verder door de Tidoreezen te

zien doodflaan, 't moeten verlaten, en

zich na Laboewa verplaatzen, een groot

eiland, een Goteling- fchoot van Batsjan

gelegen.

De jegenwoordige Koning van Om-
batsjan is met al zyn volk Chriften, en

ftaat onder de Portugeezen, gelyk de
Koning van Batsjan ook geltaan heeft,

en vermits zy beiden onmagtig ten oorlog

zyn, zo zyn zy vereenigt, om tegen

hunne vyanden beter te konnen beftaan.

Het eiland Laboewa , waar op de

veiling Barneveld legt, is zeer vermake-

lyk, heeft veel Nagelen , dog zy konnen
niet wel geplukt werden, vermits 'er op
dit groot lund weinig volk is} 't heeft

overvloed van Limoenen, Clappus-boo-

men , vifch , Hoenderen , wilde Verkens,

Sagoe , en andere levens-middelen , is

byna als Amboina, heeft zeer veel en

bequaam hout, zelfs om fchepen te ver-

dubbelen.

Den fden Mai quamen zy voor Mak-
jan, en den toden voor Orangie ten an-

ker, vindende alles in goeden ltaat ; dog
't Jagt de Griffioen was den zSften Maart

van zyn ankers gefpilt , en op Makjan
geftrandt, dog volk en goed geborgen.

Ook was Adviaan Clementszoon , Hop-
man op Motir, met zyn Corporaal, ze-

ven krygsknegten , en drie Matroozen,

in een Praauw na Makjan varende £ran
de Tidoreezen overvallen , en doodge-

ilagen.

Na dat de Treves in deze vereenigde

Nederlanden getroffen was , hebben de

Heeren Staten Generaal, eenen brief aan

den Koning van Ternate gezonden, van
dezen inhoudt:

KEN. ij 7

Groot-Mogende Koning.
l6io.

DE eeuwige Almagtige Godt , heeft Brief der

na zyne Goddelyke genade belieft onze peeren

wapenen voor de vryheit ende rechten onzes Generaal
I vaderlands , tegens den Koning van Span- aan den
jen , en Portugaal aangenomen , zo te Koning.

zegenen, dat, na een Moedigen oorlog van
omtrent twee en veertig jarenJe water , e/t

te lande
, gefiadelyken gevoert , dezelfde

Koning ziende onze eendragt , magt , en

Conftantie, mits wy van tyd tot tyd ons

verfterkten , met de vriendfehappen ende

alliantien van zeer magtige Koningen ende

Potentaten onze nageburen , ten laatften

goed gevonden heeft , ons voor te dragen 't

gene , waaromme wy in den oorlog getreden

waren , namentlyk dat hy ons kende voor vrye
landen, op welke hy niet en pretendeerde,

te vreden zynde , met ons een vrede, of
be/lant voor vele jaren te maken, welke
offre als Goddelyk , ende eerlyk , by ons

aangenomen zynde , zyn voorts met raad
ende advys van de voorfchreve Koningen

,

ende Geallieerden, met den zelfden Ko-
ning van Spanjen, ende Portugaal, ende
de zynen, in onderhandeling getreden, en-

de hebben met de zelfden eindelyk den
pden van de maand April , bejlooten een

be/lant voor den tyd van twaalfjaren j daar
by wy onder andere poincfen voor onzen
Staat , ende de ingezetenen bedongen hebben

niet alleenlyk een vrye Navigatie , ende

handeling, gelyk wy gehad hebben voor den

oorlog : maar ook alomme , ende zonder

eenige Exceptie , in alle Koninkryken,

landen ende plaatzen, met alle Koningen,
Potentaten, Princen, ende volkeren. Met
expres verbod, dat de Koning van Span-
gien ; ende Portugaal , zyn Officieren , ende

onderzaten, ende die van hem dependeren
j

uit oorzaak van dezelfde Navigatie, ende

handeling gedaan, ende nog te doen, ofte

onze onderzaten, nog de Koningen, Po-
tentaten, Princen, en volkeren, met ds

welke wy gehandeld hebben, of noch hande-

len ende mêleren zullen, direételyk of
indirectelyk niet en zal mogen doen eenige

hinder of belet. Zulks dat uwe Majeïteit,

gelyk andere Koningen , Potentaten

,

Princen, 'Republyken, ende volkeren,

zo in Indien, als andere landen, in 't

voorfchreve gemaakte beftand in twaalf
jaren, met ons begrepen, ende tegens hofti-

liteit ter oorzake van onze handelinge ende

vriendfehap verzekert zyn , ende zo iets

van wegen den Koning van Spangien ende

Portugaal tegens uwe Hoogheit, haare

onderzaten of landen, met ons ende onze

ingezetenen, in onderlinge Alliantie, vriend-

fchap ende vrye Navigatie ende Commer-
cien blyvende, direcfelvk of indireételyk

ter oorzake van dien , zoude ter zee of te

Gg 3 lande
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ï6io. lande voorgenomen worden ('t welk wy mits

de folemnele beloften , by zyn hand ende

Zegel beveftigt , niet konncn gelooven ) mag

uwe Majefteit zich wei verzekert houden
,

dat ons nog wille nog magt, nog middelen

van fchepen, gefchut ende ammunitie van

oorloge , nog volks zo van ons eigene lan-

den, als van de Koningen, Potentaten,

ende onze Geallieerden (die ons belooft

hebben het voorfchreven. befiant in alle

poincten , ende namentlyk in uwe Hoog-
heks onderzaten, endelanden, als ook van

de andere Koningen, Potentaten, Prin-

cen, Republyken, ende volkeren, zo in

Indien, als alle anderen regard te Confer-

veren) en zullen gebreeken, om uwe Hoog-
heit zyne landen, ende de onderzaten te

affifteren, defenderen, ende alle ongelyk

te doen repareren : ende alzo 't gene van

onzent wegen met uwe Majelteit gehandeld

is, en voorder gehandeld zal worden, te

doen onderhouden. Wy en willen niet twyf-

felen, of eenige Minifters, Officieren ende

Creaturen van den voorfchreven Koning

van Spangien , ende Portugaal zullen ar-

beiden , om uwe Majeiteits onderzaten , als

ook de zyne, mede andere Koningen,

Princen , Republyken, ende volkeren,

een, andere inbeeldinge , ende verftand van

de voorfchreven onze handeling te doen in-

planten: maar wy verzekeren uwe Maje-

ftcit by dezen , van de cpregte waarheit,

ende van onze fincere intentie, daar op de-

zelve , ende zxn onderzaten, mitsgaders de

andere Koningen, Potentaten, Princen,

Republyken, ende volkeren vaft mogen

ftaan. Ende wy verzoeken uwe Majelteit

't zelfde alzo zekerlyk te gelooven, ende

ons, ende onze onderzaten haare vriend'

fchap te Continueren, ende de Navigatie,

handelinge ende Commercie , met den

onzen in alle vriendfehap ende opregtigheit

van tyd lot tyd te vermeerderen. Wy , ende

de onzen , zullen van gelyke doen , ende ver-

trouwen , dat de Almagtige Godt, die een

Koning der Koningen, ende een kender

der herten oprechtigheit is, uwe Hoogheit
ende ons , te zamentlyk onze onderzaten zal
in zyn heilige bewaringe houden, ende doen

zyn genade in magt ende welvaren ver-

meerderen.

Gefchreven in 's Gravenhage in Hol-
land , den 1 6<ten Septembris , in 't

jaar onzes Heeren ende Saligmakers Jèiu
Chrifti 1609.

Den 23ften Mai vond de raad goed,
dat de fchepen de vereenigde Landichap-
pen, en Delft, den j-den of 6den Juny, 't

eene naGreffic, 't ander na Patani, ver-

trekken zouden.

VIERDE HO OF D S T U K.

VAn Caarden cerfte Landvoogd der Moluccos in 't jaar 16 10.' Hopman Schot

verplaalfi die van 't eiland Kajoe op Motir. Moeite der onzen te Greffic met die

van Madura. Van Caarden weder gevangen genomen door de Kaftiliaanen. Tyding

van het twaalf- jarige beftand met Spanjen. En van hun overvallen van den Zeevoogd
Wittert voor Manilha. Modafar, zeven en twintigfte Koning van Ternate. Die een

verbond met ons maakt. Een zeer los, en wulps Prins. Fermoord zyn Gemalin. 't Geen

hem voor een tyd van 't ryk berooft, in 't jaar 161 1. Spyt van Hidajat, en Prins Aali.

Eenige vaftigheden , door de onzen op Gilolo verloren. Tegen den geteekenden vrede

aan. Poging van Modafar, om zyn vader te verlofjen in 't jaar 161 z. De Heer Both
in Ternate eerftc algemeene Landvoogd van Indien, en tweede der Moluccos. Zyn
brielaan den Koning van Tidore. Aanmerking over dezen brief. Brief des Konings
van Tidore aan Koning Modafar. Groote toebereidzelen der Kaftiliaanen ten oorlog.

Door een vloot onder Don Jan de Silva. Both 's verdrag met de Makjanfe Overheden.

Contract tuffchen ons en den Koning van Boeton in 't jaar 161 3. gemaakt. Verbond
van den Heer Both met Modafar. Gerard Reinft, tweede opper-Landvoogd van
Indien. De Zeevoogd van der Hagen met Pieter van den Broek in de Moluccos by

den. derden Landvoogd, Laurens Reaal. Verrichting van den laatften aldaar. Joris

van Spilbergen hier. Des zelfs verrichtingen. Laurens Reaal word derde opper-
Landvoogd van Ooft- Indien. Spilbergen 's vertrek. Goedefland der onzen in de Mo-
luccos. Jacob Ie Maire, en Willem SchouteiKJfctfr. Hun vertrek. Dood van Don
Jan de Silva, en verydeling der vloot. Des Heeren Reaal 's vertrek uit Ternate.

Vierde Landvoogd der Moluccos, de Heer Frederik Houtman. Modafar let naauwer

op zyn landen in Amboina. Hidajat 's vertrek na Amboina. Hy wort daar 's Koning 's

Stadhouder. Rokkcnt onze Bondgenoten tegen ons op. Waar van hem reden gevordert,

dog noit gegeven word. Hidajat overleden. De wrevel der Ternataanen in Amboina

geftraft. Leliato vyfde Stadhouder op Loehoe. Jacob Ie Febre vyfde Landvoogd der

Moluccos. Naflauiche vloot hier. Leliato 's wrevelmoedigheit
9 totfeitelykheden uit-

geberften. Bylegging der gefchillcn 3 dog met een valfch hart.

Den
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En ifcn Juny in 't jaar 1610.

wierd de Heer Paulus van

Caarden als ecrfte Landvoogd

,

en beftierdcr van al de Mo-
luccos , aangeftelt , en daar

over 't gefchut in de veiling Orangie,

en op al de fchepen ,
geloft.

Den oden quam Hopman Schot óp dé

Jager weer ter Reede van Ternate , met
rpuftberigt, dat hy op Batsjan nog een bol-
: ' n £ werk gemaakt, en dat hy de inwoonders

ijc p van het eiland Kajoe, envanGanoe, op

Gilolo 's Suid- einde gelegen , duizend

zielen fterk, op Motir gebragt, en dat

eiland daar mede dus verfterkt had.

Den yden vertrok Delft na Patanij

dog 't fchip , de vereenigde Landfchappen,

zou nog tien of twaalf dagen in Ternate

blyven. Het- zelve vertrok den iSden na

Greffic , en zag den zqfrw en 2.f
ften 't

fchip Delft nog een groot ftuk weegs
agter zich.

Den ziften July quam 't fchip de

01 en vereenigde Landfchappen voor Greffic

GrIk ten anker> vond 'er de fchepen Rotter-

dam , en Hoorn, die hen den flegten

ftand der onzen daar, en in Banda,

bekent maakten ; aangezien de vorft van

Madura de onzen fchandig behandeld,

een boot met volk van 't fchip Hoorn
genomen, een man dood geflagen had,

en onze Commiièn , op Greffic zyn-

de, -den weg na de fchepen gevaarlyk

maakte.

Dien zelven dag verzeilden de drie

fchepen van daar, en quamen den zden

September voor Bantam.

In deze zelve maand Julius is de Land-

'i voogd) Paulus van Caarden , zo als hy
lei met het Jagt de Hope van Ternate na
ann Makjan meende te varen, op den weg
°rn met dertig mannen door de Galei der

Kaftrliaanen andermaal genomen, en op
zyn oude plaats Gamma Lamma weer
gevangen gezet.

Dit was een zeer flegte tydingj dog
veel heugelyker die van 't getroffen

twaalf-jarig beftand tuffchen ons en de

Spanjaards in 't jaar iöop, waar van men

b" 2pften September op Bantam berigt kreeg.

Hoe aangenamen boodfehap dit was dooi-

den Hopman, en onder-Koopman War-
nar van Borchom met 't Jagt de Ha-
fewind , men kreeg 'er in de maand
November dezes jaars weer een in Ter-
nate, die vry meerder verflagenheit on'

der de Hollanders., dan dit alles wel
vreugde, veroorzaakte.

Zy quam van Manilha uit de Philippi-

nas, en behelsde het omkomen van den
Zeevoogd Witten , en het mislukken van
zyn voornemen aldaar.

Zo als hy doende was , om eenige

vaartuigen omtrent een eiland niet ver van

•i-
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Manilha , na zyn naam genoemt , te l6l '
:

loflen, wierd hy van de Kaltiliaanen, die En
Lun o^ <.:•met meer dan twaalf fchepen op hem af- ,

quamen , verraft. Hy vogt tegen hen van den
v. el zeer dapper 5 maar zy waren hem te Zee-

fterk , en namen hem met zvn fchip voo§d
, v.u iuiujL.il iivuj lucL zyn

Amfterdam, en 't Jagt de Valk, in welk l

Wittert

oor

leven was, en in de ftad Ma-

gevegt hy zelf ook. 't leven verloor met Manillu.

de meeite Overheden van de Valk, ten

getale van twee en twintig , uitgenomen
den Schipper ^ Pieter Gerritszoon , en
Pïeter Hertfwg, dog beide zeer gequetft ;

buiten welk verlies zy nog honderd
twintig mannen verloren, die gevangen
met die twee fchepen na Manilha gevoerc

wierden. Ook was het Jagt de Arend in

de lugt gevlogen j dog het Jagt de
Paauw, en de floep van 't fchip Delft,

waren het ontzeilt, zonder dat men nog
regt wift , waar heen zy gelievend waren,

hoewel men gifte , dat zy het naar Patani

gezet hadden.

Zo ftond het met onze zaken in de Modafar

Moluccos , wanneer de Prins Modafar ,
"venen-

joneer zoon van Koning Sahid- als ze- !-
vintlgfte

•> o
. . n T , .

o ' Koning
venentwintiglte Koning van Ternate

, van Ter-
nog in dit zelve jaar i6"io, pas vyftien'natein't

jaren oud (vermits hy in 't jaar ij-pj\ J
aari6l °'

geboren wierd) ingehuldigt, en aan hem
door den onder-Koning Hidajat het ryk
overgegeven wierd, hoewel zyn vader
nog in 't

nilha gevangen zat.

Deze vorfl; maakte ook het eerfte , of Die een

wel het wezentlykffe verbond met ons, verbond

zo wegens den oorlog tegen de Kafti-
met °ns

liaanen, als wel voornamelyk over den
Nagel-handel, en hoewel 'er te voren al

nu en dan over gehandelt, en verdragen

was , zo was al het vorige egter, in

opzigt van verfcheide omitandigheden,
hem veel naauwer aan ons bepalende, by
dit verbond geenzins te vergelyken;

aangezien hy zedert dien tydt zich veel

plegtelyker verbond die Nagelen aan
geen ander , dan alleen aan ons , tot

vyftig Ryksdaalders de Bahara , te zullen

leveren.

Hy was een jong, en wulps vorft, Zeer los;

een Madat- of Amfioen-rooker, van wel- en wulps.

ken men in 't eerft niet veel goeds fcheen

te moeten wagten. Een preuve gaf hy
van deze zyne onbeteugelde driften in 't

moorddadig ombrengen van zyn jonge
Gemalin, een broeders dogter van den

Sengadji, ofte Hertog, van Sabaos^

een magtig Heer op 't land van Hala-

mahera. Deze had hy op een fimpel ver- Ver-

moeden 's nagts zelf gekrift, en belaft moord

het lyk in zee te werpenj een daad, dtó gj^.
dezen Sengadji zodanig ontltelde, dat

hy, den Ternataanen alle vriendfehap

opzeggende, zich voor hun vyand ver-

klaarde , en op Gilolo fterk ten liet

maken ,
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maken , zonder dat hy toelaten wilde

dat daar ymand van hen komen zoude,

voor en al eer men over dit moorddadig
fluk , 't zy met den Koning te dooden

,

of ten minften met zulk een moordenaar

af te zetten, recht gedaan had.

De Hollanders, als middelaars hierin

zoekende te handelen , tragtten wel dien

magtigen vorft op het land van Gilolo

ter neder te zetten > dog hy wilde ner-

gens na luifterenj maar dreigde in tegen-

deel zich voor de Kaftiliaanen en Tido-

reezen tegen de Ternataanen te zullen

verklaren , zo men hem in dit ftuk niet

ten fpoedigfte genoegen gaf.

Dierhalven riep men al de Bondgeno-
hemvoor ten byeen, en vond goed, dat de Koning

van zvn
VOD1 eCn ^ met regee^en »

maar dat zvn
oud- oom, de Goegoegoe, 't ryk, tot

hy wat ouder, en beter van leven was,
beftieren zou. Dit nam wel een begin

;

maar duurde niet lang , aangezien die

Hertog kort daar aan geftorven zynde,
hy op de vorften by beloften van beter-

fchap, en door bemiddeling der Hollan-

ders, zo veel wift te weeg te brengen,
dat hy in 't jaar 1Ö1

1 , geen jaar daar na,
weder in 't volle beltier was.

De onder-Koning Daja, of Hidajat,

benevens den Prins Aalt, twee vorften,

die zo veel tot de welftand dezes ryks

gedaan, en 't zelve alleen behouden had-

den, waren mede zeer misnoegt, om
dat zy, ten tweedemaal in de verkiezing

tot de Kroon voorby gegaan , nu onder
zulken wulpfen vorft ftaan moeften, om
welke reden de eerftgemclde eenige jaren

daar na uit Ternate zich na Amboina
begaf, daar hy nog eenigen tyd als Stad-

houder der gewonne landen (gelyk wy
op zyn plaats zeggen zullen ) heerfchtej

terwyl de Prins Aali nog hier bleef.

In dit jaar 1 6 1 1 . ontnam de algemeene
beftierder der Philippinas , Don Jan de

In 't jaar

161 1.

Spyt van
Hidajat

,

en Prins

Aali.

Eenige
vaftighe

den door Silva, dezen Koning en den onzen een

J
e
<™«|j vaftigheit op 't land van Gilolo, Saboego

verloren, genaamt, niet tegenftaande het twaalf-

jarig beftand al voorlede jaar in de Ooft-
Indiën bekent gemaakt wasj een daad

alzo trouwloos, als dat zy onzefchepen,
en volk , onder den Heer Wittert

, geno-
men , en tegen alle regt nog onder zich

behouden hebben
,

geen andere reden
gevende , dan dat zy nog geen laft van
den Koning hadden , om de ftcrkte over
te geven, of met ons in vriendfchap te

leven.

Deze plaats hebben zy met vier bol-

werken, en een halve maan, omtrent
den mond der rivier verfterkt, met zeftig

Kaftiliaanen , en vyftig Pampangers

,

of Manileezen bezet , en zeer wel met
gefchut , en ander voorraad van oorlog

,

voorzien.

U K S E
Ook nam dezelve Don 'Jan de Siha

met veel lift, en niet zonder Koning
Sahid 's toedoen , den onzen de vaftig-

heit , Gilolo , mede omtrent zeven mylen
van Orangie, en aan de Weft-zyde van dat

eiland gelegen, omtrent dien zelvén tyd
af$ vermits de Koning van Gilolo Ko-
ning Modafar 's zyde verlaten, en zich

by de Kaftiliaanen begeven had. Deze
plaats hebben zy ook wel verfterkt ,- van
alles voorzien , vyftig of zeftig Kaftiliaa-

nen met eenige Pampangers daar op gelegt

,

en dezelve alzo onder zich behouden.

Dus handelden de Kaftiliaanen alhier Te

in dezen tyd met ons, niet tegenftaande ^'

de Koning van Spanjen in 't jaar 16 10, aar

na 't openbaar maken alomme van het

beftand , en den vrede voor den tyd van
twaalf jaaren , een nieuwen Landvoogd
der Moluccos, Don Jeronimo de Silva

genaamt, oom van Don Jan de Siha , en

een man van groote ervarenheit en ont-

zag, herwaarts gezonden had, die zich

[
egter al mede van alles onkundig hield.

Hy was hier in de plaats van Chrifloval

de la Hote, die Don Jan de Silva nog
eenigen tyd in Manilha hield

, gekomen.
Koning Modafar ondertufichen om de Pc

gevankenis van zyn vader met wat meer ?j}

ernft, dan te voren, beginnende te den- on
ken, begon zo veel zyn vermogen toe- va t

liet, zyne verlofling te behartigen j waar vel

toe hy fterk door de Hollanders werkte j

en waar over hy ook een brief aan den

Koning van Tidore in 't begin van 't jaar in 1

16 12. fchreef. 161

Hier omtrent quam hem de komft van De a

den algemeenen Landvoogd van Indien

( een nieuwe en toen nog onbekende Titel

)

de Heer Pieter Both, van Amisfoort, die

dit zelve jaar in Ternate verfcheen
,

merkelyk te ftade , die deze nadrukkelyke

brief aan den Koning van Tidore over de

onregtvaardigheit der Kaftiliaanen om-
trent ons, en in 't byzonder omtrent den twei

gevangen Koning Sahid, in dezer voegen ^
in het Ternataanfch fchreef:

Vermogende Koning.

Bui o

Teil

tul

alge>

ncn

van

dien 1

Kon

van

'lid.

.

GOd geve uwe Koninklyke Majefteit Zyn

geluk op aarde , en een zalige regeering. aan

De brief van uwe Majefteit aan den Ko-
ning van Ternate, onzen broeder, inhou-

dende zekeren voorjlag, om een vajlen pais

tujfchen de Tidoreezen , en Ternataanen

,

te beveftigen, is ons gecommuniceert, en

wy hebben daar uit verftaan, 't gene uwe
Majefteit wel, en te regie zegt, dat geen

vafte vrede tuffchen de Ternataanen en

Tidoreezen te verhopen zy, ten zy de

Hollanders , ende Spanjaards eerfi , en

alvoren daar in overeen komen, 't welk ook

het regte middel zou zyn, om 't langdurig

bloed-
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bloedftorten eens te fiv.ttcn. Hier uit oor-

zaak nemende , konnen ivy niet nalaten uwe

Majefteit van alles in '/ breede te -verwitti-

gen , wat dies aangaande in onze landen

beftoten, en vervolgens van ons alhier ver-

rigt is geweeft , op dat uwe Majefteit ztBttX

ende merken mag aan onze zyde de fchult

niet te wezen, dat de oorlog met de grootfie

fchade van uwe en onze Natie, als nog is

continuerende.

Na een langdurigen en vreezelyken oorlog

iujfclifin ons, en de Spanjaarden, omtrent

twee en veertig jaren lang gevoert , verkre-

gen hebbende de vryheit onzer Privilegiën

,

en Religie, is eindelyk nu al eenige jaren

geleden, een beftand van wapenen tuf-

fchen ons, en hen, gefloten en gepubliceert

geweeft; begvypende van beide zyden hare

vrienden, en Geallieerden, gelyk het uw
Majefteit breeder zal blyken by de Miffive

van onzen Prince, die hier nevens gaat,

en dat de zelfde ftilftand een jaar na de

verkondiginge in ons land gedaan, alhier in

Ooft-Indien tujfchen ons, en hen, onze en

hunne vrienden , zoude ingaan. Waar toe

van onze zyde alle behoorlyke diligentie is

voorgewend, om het zelve na te komen.

Waar toe een expreiïe uit Holland door

Spangien herwaards is gedeputeert , om het

zelve overal den onzen aan te dienen, op

exprefTe voorwaarde , dat zulks ook van
hunne zyde zoude gefchieden , het welk voor

dezen door den Kapitein met myn aankomfte

door my , en uit myn naam , volkomelyk is

gefchied, hun prefenterende , en eifchende

het accoort van Treves in alles te willen

nakomen; en by refus van dien protefte-

rende niet fchuldig te zyn aan alle de fcha-
den en onheilen, bloedflortingen , en ver-

dervingen van landen , die hier uit zouden

konnen ontfiaan.

Om zulks na te komen , zyn Don Juan
de Silva, en de andere 's Konings Officie-

ren, in gebreke gebleven, draaiende hun
eenige principale uitvlugt alleen daar op,

tot nog toe geen lajl om den Treves te

agtervolgen van hunnen Koning ontfangen

te hebben. Zo komt dan de fchuld van
dezen langdurigen oorlog op de fchouderen

van de Spaanfche Koning, of zyn onder-

zaten, te ruften, zo de bevelen van het

onderhouden van den Treves in tyds niet en

zyn gegeven , of met contra Commiffien
worden opgefchort by hen , zo de gegeven

Commiffien niet na behooren worden aan-

genomen , zyn wy evenwel genoeg verzekert

,

dat aireede voor twee jaren en V vertrek

van Don Juan de Silva , uit de Manilhas

,

de voorfchreven Treves onder hen bekent,

en alhier in de Moluccos nu van Don
Jeronimo medegebragt is geweeft , te meer

,

nu wy verftaan uit de Portugeezen by ons,

zo op Banda, als Amboina aangehaalt,

dat de Treves aireede door laft van de

I. Deel.
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Majefteit van Spangien, zo binnen Goa, .x6u
als Malacca

, gepubliceert is. Baar uit

blykt, dat zy door de groote Conqueften,
op den Admiraal Francois "Wittert, net

het ingaan van den Treves , verlekkerd
zyn , en geenzins tot dien verftaan willen

:

overmits zy zo wel den veroverden buit op
den voorfchreven Admiraal, de vafte kuft
van Saboege en Gilolo , als mede alle ge-

vangenen , waar onder de oude Koning van
Ternate , en de Admiraal , Paulus van
Caarden , zyn begrepen , na het uitwyzen
van de Treves gehouden zyn te reititueren.

En aangezien wy die genen zyn , die den

laft van de Heeren Staten, en onzen Prins^
op het ftrikfie zoeken na te komen , hebben
wy alle middelen rondelyk en opregtdyk

voorgewend , om het accoord van de Tre-
ves, waar mede zo menige ziel gefpaard
zou konnen worden , op het uiterfte te vol-

brengen ; zo is V, dat ons nog laft, nog

middelen daar toe ontbreken , om onze

fchade door het dekzel van den Treves
frauduleufelyk aan ons gedaan , met open-

baar geweld viervoudig te reftaureren

:

gerefolveerd zynde ter plaatzen , en tyden,

't zelve, .waar het gelegen zal zyn, op alle

des Konings van Spangiens onderzaten,

en adherenten dadelyk te verhalen.

Het ware te wenfehen, dat uwe Ko3-

ninklyke Majefteit hunne onverzadelyke

begeerten van regeeren over ziel en lig-

chaam , en de praótyken en middelen daar
toe dienende ; alzo wel als ons bekent waren.
Uwe Majefteit én zou niet dienen tot een

brugge van de Spaanfche tyrannye , en

moorddadigheit , tot groot leedwezen van de

ganfche Molukfche Natie. Waar voor

uw Majefteit voor alle getrouwe tot nog toe

bewezene dieitflen, geen ander loon en zal
hebben te verwagten , als dat zy een deel

zal zyn van hunne onverzadelyke wreed-
heit , die over de veertig duizend zielen

door Beuls handen in onze landen omgebragt

heeft: eenige. Millioenen menfehen, die in

Weft-Indiën door V fwaard,. en in de

Mynen elendiglyk geftorven zyn, die voor

God den Heer geftadig wraak roepen : en

alzo alles te lang zou wezen te verhalen
,

zal ik twee Exempelen zyn Majefteit

voor
ftellen , die hy in deze gelegenheit ,

fzynerleer, endefpiegel, zal gelieven aan
te nemen, zynde in die quartieren voor-

gevallen.

In de eerfte Conqueften van Malacca,

en de omleggende landen, de Portugeezen

groote dien/l en hulp ontfangen hebbende van

eenen Ninache Toewan, wiens getroawig-

heit zy met geen Goud konden recompenfe-

ren, wierd hy voor zyn loon eindelyk door

hen berooft van V Officie van Sabander,

in zyn leven met groote eer van hem bedient

in Malacca, V welk hem zo defperaat

gemaakt heeft, dat hy op een Toneel een

H h vyer
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1611. vyer deed ?naken, alwaar hy in 't aanzien

van de gemetste, zkh levendig in wie>p,

liever willende zyn ouderdom in 7 gezigt

van de zynen met eere t'po

f
'eren , als >/.st

fmxad en fchande ge'hrenger dood voor zyn

getrouwigheit verwagten.

Het ander is,, dat Abdalla, Koning

van Campar, zyn vrouwen, maagfehap,

onderdanen, en V ryk tot dienft van Al-

buquerque, ende de Voxiugeezcn verlaten

hebbende , voor alle zyn dienflen geen ander

loon kreeg, als dat hy tot Malacca, in 7
oog van alle man, zyn ongelukkig hoofd op

een Schavot onder Beu/s handen heeft moe-

ten laten.

fVat zy voor dezen aan een voorzaat

van den Koning van Teraate bedreven

hebben , is alhier onnoodig te verhalen , door

dien het vleefch van den zelven nog in aller

Ternataanen neuzen flinkt , hoewel zy het

meenen wel gezouten te hebben. Om kort

te gaan, zy zyn die genen, die van Prin-

cen en Koningen te vermoorden profeffie

doen, het welk de vader van onzen rege-

rende Prince met zyn leven heeft 'moeten

bekoopen, gelyk daar na twee Koningen in

Vrankryk vervolgens door hun toedoen om
'/ leven gekomen zyn.

'Tegen onzen Prince, de Koninginne,

en daar na den Koning van Engeland, en

andere Potentaten , hebben zy dikwils

moorders gezonden : volgende de gruwclyke

afsodifche Leere van hunne Priefters, en

vervloekte Jeluiten.

Hier mede^ vermogende Koning, wen-

fche ik uwe Majefteit van de flavernye, en

tyrannye der Spanjaarden eenmaal te mo-

gen ontjlagen worden , waar toe ik uwe
Majeiteit de magt , en de wapenen van

onze Hoog Mogende Heeren Staten Ge-
neraal , en den Prince Mauritius aanbiede

;

wel wetende, hoe fwaar het uwe Majeiteit,

en de onderdanen te verdragen is ; als we-

zende het zelve van ons voor dezen geproeft.

Gefchreven op Maleyo, in Ternate, den

iSden Mai in 't jaar 1612.

ifi;

Onderfond

Pieter Both.

Aanmerk
~^'

lt ^ezen brief, door den Heer opper-

king over Landvoogd van Nederlandfch Indien,
dezen Pieter Both, aan dezen Koning van Ti-
brief. <jore met zo veel grond, en in zo veel

opregtheit, gefchreven, ziet men klaar,

hoe hy daar by niet anders voorhad,
dan dien vorft, waarheden van hunnen
aart in 't gemeen tot zyne waarfchu-
wing voor te leggen; en wat kon hy
hem zaaken van grootcr belang, om die

tot zyn voordeel te gebruiken , voor-

houden, dan dat zy zo fchclmagtig met

ons nu handelden, zich t'eenemaal on-

kundig houdende van een vrede , ofte

Treves, zo eerlyk by ons gefloten, en

ook nagekomen , en zo trouwloos by

hen, tegen hun beter weten, ontveinitj

een bedryf, 't geen fchandclyk in een

Koning is, zo het met zyn weten, en

lalt, zo geichied, en onverantwoordelykj

zynde niet aannemelyk, dat zyn onder-

danen dat tegen zyn laft zouden doen,

zo zy niet voorbeeldelyk wilden geitraft

zyn.

Het is buiten alle tegenfpraak Avaar,

dat die verovering van den Zeevoogd
llïttert met zyne fchepen, en 't gevan-

gen nemen van den Landvoogd van Caar-

den, twee al te groote brokken waren,

om zo gemakkelyk zonder flag of itoot

wederom te geven. Dit had hun te veel

bloeds gekolt, behalven dat de Spaanfche

trotsheit het ook niet leed.

Zo eerlyk , als zy nu daar in met ons

handelden (waar over niemand beter oor-

deelen kon, dan de Koning van Tidore)
zo eerlyk was het zeker, dat zy, zo ras

zy maar gelegenheit daar toe geboren za-

gen , mede met hem handelen zouden.

Was hy nu hun Bondgenoot, en aan
hunne zvde, hy was het niet meer, dan
wy nu by den Tidorees, dien hy immers
duidelyk. zag, dat zy niet na quamen,
behalven dat de Heer Both in dezen brief

ook die twee andere gevallen, waar uit

men hunnen ontrouwen, en ondankba-

ren aart middagklaar befpeuren kon

,

zeer wel ter zake aanhaalde.

Om evenwel wat meer licht omtrent

dezen brief van den Heer opper - Land-
voogd Both te hebben , en wat klaarder

te konnen zien, wat moeite de Koning
Modafar tot verloiling van den Koning
zynen vader uit de flavcrnye der Kalti-

liaanen aangewend heeft , zal het ( onzes

bedunkens) niet ongevoegelyk zyn, dat

wy den brief, door den Koning van Ti-

dore, over dit zelve onderwerp aan Mo-
dafar gefchreven , hier byvoegen. Hy
wierd den 6<Ien Mai in 't jaar 161 2. by

hem ontfangen, en was aldus luidende:

ZEer lieve zoon , Koning van Ternate. Brief <

Ik wenfeh u geluk , en gezondheii. Kon !°

Het fchryven met uwen dienaar- Fouke is ]™
i3

.

my wel behandigt , en d''inhoud daar van Konin

wel verfaan ; waar in gy verhaalt , dat Mod*

men alle middelen voorwenden zoude , om

Ternate, en Tidore in vrede te feilen , en

het Moorfche geloof in de Moluccos t:

reltaureren ; over het welk ik zeer verblyd

ben, zynde my het zelve zeer aangenaam

geweefi om hooren, als zynde een zaak, die

opregt is, en ons van God ,en zyn Propheet

Mahomct geboden. Ik, uw Oom, eeu

oud man zynde , bevinde V zelve goed, en

op-
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opregt te wezen : maar alzo het nu ten tyde

niet gelegen is, gelyk ten tyde van onze

voorouders, ah Ut), wel bekent is, over-

mits Tidore en Ternate als nu met Hol-

landers en Spanjaards kwoont , en geflerkt

zyn ; derhalven . byaldien men een opregten

en vaften vrede maken zoude , dient op alles

eerft voel gelet. Myns bedunkens zou beft

geraden zyn, de 'Spanjaards en Hollanders

tot een vrede te brengen , zynde het eenigfte

middel om ons met malkanderen te bevredi-

gen. Waar in gy, als zynde de oudfte

K R 24

Molukfche Konineen, veel

Waar
de Vier muiuivn.nu ivumugui

j

kond te voege brengen : want na myn opinie,

een oud man zynde, kan ik niet anders

verftaan, dat al is 't dat wy een Vrede

zo'.'der de Spanjaards en Hollanders beftui-

ieh\ dat die niet lang zal duuren ; over-

zulks blyve ik nog by myn vorig gevoelen,

te weten, dat wy niet en konnen of mogen

relblveren , ten zy dè Hollanders en Span-

jaards vooreerft met malkanderen verac-

cordeerd zyn. Zo gv van opinie zyt geen

va ften vrede te maken, maar alleen onze

oude Molukfche koftuimen te onderhouden,

te weten, als wy wederzyden moe ende mat

geoo'dogt zyn, op te houden, en malkanderen

zomtyds met fchryven en pitsjaren te ver-

zoeken. En byaldien die van Ternate

zulks niet en confenteren , zal V hun

fchuld wezen , en zo verre die van Tidore

duir ook tegen doen, zal V myne, en myner

onderzaten fchuld zyn; maar om een vaften

en l'tngdurigen peis te bejluiten, en in ons

Moorfch geloof zeker te leven, zegge ik

nog eenmüal , dat de Spanjaards met de

Hollanders eerft bevredigt moeien wezen,

al eer wy iet goeds konnen uitrigten.

Verders ben ik van meening na Gamma-
Lamma te vertrekken, om met den Gou-
verneur van deze zaak te handelen, en,

van daar wederom komende > zal ik eenigen

van mynen raad derwaards zenden, en uw
Majefteit laten weten, 't gene met hem
gehandelt is. Ook wanneer ik finaal ant-

woord op U L. fchryvens zal beftellen , of

het voortgaan zal, of niet. Voorts dat

gy fchyft dat uw vader, de Koning, in

myn handen is, dat is wel waar; maar
byaldien de Spanjaards hem, of in V verove-

ren van Gamma Lamma gevangen hadden,

zo ware het regt , dat ik by de Spanjaards

verzorgde, hem uit de handen te krygen,

overmits onze Molukfche koftuime zulks

medebrengt ; maar in V veroveren van
Gamma Lamma is by V ontkomen , en

ontloopen op Saboego. Overzulks het uw
eigen fchuld is, nademaal de Koning uw
vader vry was , dat gy met alle de Tema-
taanfche Overigheit hem by de Spanjaards

gezonden hebt, V welk oorzaak is geweeft
van uwer aller welvaren , alzo gylieden
hem als een Medicyn voor uwe ziekte ge-

bruikt hebt, die anders in prykel waart

van al te zamen te vergaan. Zo dat zyn 1611.

abfetitie oorzaak gcwee/l is, dat de naam
van Ternate tot nog toe duwt. Overzulks

bedenk u wel, en zoek andere middelen, om
uw vader, de Koning, uit de gevankenijfc

te krygen, alzo ik zulks by de Spanjaards

alleen niet verwerven kan , en overdenk by

u zelf, of iemand van onze Overigheit in

handeti van de Hollanderen ware , of gy
die van hun wel zoud konnen verkrygen.

Hier mede gebiede ik my fuwaarts , en laat

ons van Ternate en Tidore opregt en onge-

veinft met malkanderen handelen.

De Koning Modafar dan, ziende, dat

zyn moeite by den Koning van Tidore

aangewend, om zyn vader te verlorTen,

zo wel als die van de Hollanders, vrug-

teloos was , moeft dierhalvcn gedult heb-

ben, en een gunftiger tyd afwagten.

Dat het nogtans by de Kaftiliaanen

geenzins helder was , zag men klaar aan

hunne voorbereidzelen ten oorlog , die

zy van tyd tot tyd nog maakten.

Immers de opper-Landvoogd der Phi- Groote

lippinas, Don Jan de Silva , zond den toe
,

be"

1

voorgaanden Landvoogd der Moluccos
, ^ Kafti _

Chriftoval de la Hote , in het laatft van liaanen

December dezes jaars 161 2. uit de itad ten oor-

Manilha met veel Silver na Goa aan den los*

onder-Koning, om aldaar zeven groote

fchepen, en twintig iFregatten, van alles

voorzien, byeen te zamelen, om met de

zelve eerft na Malacca , en dan verder na

de Moluccos te komen.
Ook had Don Jan de Silva een Kafti-

Iiaanfchen Overften, Toledo genzzvat, na

Macao. met veel geld afgevaardigt , om
van daar een Gallioen, door de Kafti-

liaanen daar gekogt , en zes Gallioenen

,

die reeds van Malacca na Macao gezeik

waren , af te haaien , om dan gezament-

lyk tegen December in 't jaar 161 3. na In 't jaar

Ternate te komen. Daar beneven had IÓI 3-

men uit Spangien twee fchepen aan den
onder-Koning gezonden, met laft, om
al de Portugeefche en Spaanfche magt
by den anderen te voegen , en daar mede
na Manilha te gaan, om van daar de

Hollanders eens met nadruk aan te taften ;

ten welken einde ook in Manilha drie

groote fchepen getimmert, gelyk mede
de fchepen Gouda, Amfterdam (vanden
Zeevoogd Wittert genomen) Spivito

Santo, St. Jan Baptifta
, Jan de Lu-

pas, St. André, en St. Marcus, alle te

zamen in Cayta leggende , daar toe

verveerdigt wierden. Men verwagtte

hier by uit Kaftiliën nog twee fchepen,

met veel volk en noodwendigheden voor

deze vloot, ten dienft van welke in Ma-
nilha nog drie nieuwe Galeien, buiten

een oude , die daar nog was
,
gemaakt

wierden. En dus zou dit te zamen een

H h 2, vloot
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Dooreen
vloot

onder
Don Jan

de Silva.

vloot van agttien grooto fchcpen, twin-

tig Fregatten , en vier Galeien , met vyf
duizend koppen bemant , uitmaken -,

zonder dat men egter zeker zeggen kon,

of de zes Malakfche ichepen, na Macao
gezeild, 'er by komen zouden, of niet >

maar dit was zeker, dat de oppcr-Land-

voogd van Manilha, die wel uitdrukke-

lyk daarom boven zyn tyd aldaar geble-

ven was, het opperbevel over die vloot

hebben zou.

In dezen tuflehen-tyd wift de Kafti-

liaanfche Landvoogd van Gamma Lamma,
Don Jcronimo de Silva , ook zeer veel toe

te brengen, om alles tot dien grooten

aanflag klaar te maken ; ten welken einde

hy de veiting Gamma Lamma merkelyk

deed verfterken, en ook van allen voor-

raad , tydig van Manilha ontboden

,

voorzien , buiten dat hy ook uitdrukke-

lyke brieven aan zynen voorzaat in dit

beftier, Chriftoval de la Hote, afzond,

om hem mede tot het fpoedig voorzetten

van dit ontwerp aan te zetten.

Maar hoe groot ook die toeleg in zich

zelven was, zo ging dit werk egter zo

fpoedig niet voort, als zygegift, en de

onzen wel verwagt hadden , en daar ver-

liepen nog wel ruim twee jaren, eer deze

Don Jan de Silva met zyn ontzaggelyke

vloot klaar was. In dit zelve jaar 161 3.

heeft ook de opper-Landvoogd Both een

nieuw verbond met de hoofden van

Makjan gemaakt, van dezen inhoud:

Both 's

verdrag

niet de

Makjanie
Overhe-
den.

ter eenre, ende meefl alle de Sengadji 's,

en Principalen van 7 geheel eiland Mak-
jan, ter andere zyde, en hebben aldaar een

forme van Accoord gemaakt, en befliten,

dat nu voortaan een ieder malkanderen zal
laten vry , en liber in hun geloof, zonder
den anderen daar in te incommoderen, en

ingevallen eenige Makjanders by de Chrifte-
nen, of de Chriitenen by de Makjanders
quamen, om van hun geloof te handelen

,

zullen ze die van beide de zyden wederom
geven , zonder hen in V minften te mogen
tragten refpeclivelyk Chriften of Moorfch
te maken.

Verden, dat zy voortaan de goederen
,

die alhier uit Holland komen, om onder de

inweonders voor Koopmanfchap verkogt te

worden , voor den zelven prys zullen genie-

ten , als die aan andere Ternataanen zullen

werden verkogt, dewelke zy beloven aan
geen van onze vyanden te zullen ver-
koopen.

En beloven de voorfchreve Sengadji 's,

en Principalen, uit naam van 4e geheele

gemeinte, dat zy hunne Nagelen aan geen
andere uitheemfche Natie , als alken aan de

Dienaars van de vereenigde Compagnie,
dan

ad

Accoord gemaakt tuflehen den
Sengadji , en de Trincipalen

van 't eiland Makjan , ten

overftaan van den Sengadji

Limatau , gecommitteert van
den Koning^ van Ternate , ter

eenre , ende wegens Tieter
Both, Gouverneur Generaal
wegens den Staat der ver-
eenigde Nederlanden , ter an-

dere zyde.

OP heden den loden January 161 3. zyn
in V Fort Mauritius op Gnofïickia,

op V eiland Makjan , ten overflaan van
den Sengadji van Limatau als gecommit-
teerden op dit eiland van wegen den Hoog
Mogenden Koning, Kaitsjili Modafar,
Koning van Ternate, vergadert, de Ge-
Jlrenge Manhafte Heer , Pieter Both

,

Gouverneur Generaal wegens de Hoog
Mogende Heeren Staten Generaal der

vereenigde Nederlandfche Provintièn , zyn
Princelyke Excellentie , Maurits, Prince
van Orangie , Grave van Naifau , &c.
en de Heeren Bewindhebberen der generale

1

vereenigde Ooft - Indifche Compagnie
, }ferve».

zullen verkoopen, en dat niet hooger

vyftig Realen van agten de Bahaar,
perpetuitatem.

Waar tegen de voornoemde Heer Pieter

Both, uit kragte van zyn Commiflie in

den name van de voorfchreve Compagnie
belooft , de voorfchreve prys tot geener tyd te

zullen zoeken te verkleenen.

Toucherende andere punéten, die als

nu niet wel en konnen worden geraamd,
refereren beide de partyen zich aan V gene

dat in Maleyo met den Koning van Ter-
nate , en zynen Adel , zal worden ge-

handelt.

Ingevalle eenige Mooren by de onzen al-

hier worden veroverd, zullen wy gehouden

wezen de zelve aan hun te prefenteren

om te koopen, V welk zy van gelyken aan
ons zullen moeten doen, zo eenige Chrifte-

nen in hun handen quamen te vervallen.

En om onze begonne vriendfehap bondiger,

en vafter te maken, hebben de voorfchreve

Sengadji 's, ende Overüen, uit name van
de geheele gemeinte met folemnelen eede be-

looft ende gefworen , beloven , en fweren
mits dezen den gemelde Mogende Heeren
Staten, zyn Princelyke Excellentie , ende

de vereenigde Ooft-Indifche Compagnie,
als mede den Mogenden Koning en Kroo-
ne van Ternate in alles gebouw en getrouw

te zyn , met hunne vyanden buiten hun

weten in V minflen niet te tra&eren het

gene tot prejuditie van de voorfchreve Prin-

cen , of Koning , zou mogen /trekken $

maar met de Hollanders , en Ternataa-

nen, des noodig zynde, te leven, en te

16
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Waar tegcns de voornoemde Beer , Pie-

ter Both, uit name van de voorfebreve

Heeren Staten &c. belooft, en gefworen

heeft , belooft en (weert mits dezen de voor-

febreve Makjanders tegen onze , der Ter-

nataanen, en hunne gemeene vyanden met

alle mogelyke magt tot den uiterflen druppel

bloeds te aflïfteren, en helpen , en met den

vyand in 't minften niet buiten hun weten

tot hun prejuditie te tracteren.

Alles zonder arg, of lift. In kenniffe

der waarheit zyn hier van gemaakt twee

aleens luidende Contracten in 't Duitfch

gefchreven , als mede twee gelyke by hen in

't Ternataans gecoucheert , alle vier by

de voorfchreve partyen onderteekent , waar

van elk een Duitfch, en een in '/Terna-

taans, gegeven is.

Actum ut fupra.

Onder ftond f

Pieter Both.

Ook heeft de Heer Both niet lang hier

na nog een verdrag met Koning Modafar

gemaakt , zynde van dezen navolgenden

inhoud

:

Artykelen en 'voorwaarden ge-

maakt ende befloten tuflehen

den Hoog Mogeuden Koning

Modafar, Koning van Ter-

nate, den Trince Sedang,

zynen broeder , en al den
Temataanfchen Raad , ter

eenre , en Tieter Both , Gou-
verneur Generaal over alle

Fortreffen , Schepen , Jagten,

en Terzoonen in Ooji-Indiën,

van wegen de Ed: Hoog Mo-
gende Staten Generaal der
vrye vereenigde Nederland-

fche Troviiitiën, zyn Trin-
celyke Excellentie Maurits,
geboren Trins van Oraugie,

Grave van Naffau &c. ende
de Heeren Bewindhebberen

der generale vereenigde Ooji-

Indifche Compagnie, ter an-

dere zyde, om alle fwarig-

heden te weerhouden , die

ons van wegen het verfchil

in de Religie zouden mogen
overkomen,

"fNgevalle eenige Ternataanen , of hunneerbi

>n de! X Slaven alhier op Ternate by de Hollan-
e"

!
ders komen onder pretext van Chriftenen

lodafi wder ons te werden
3 zullen de voornoemde

gehouden wezen dadelyk in hunne handen

weder te leveren, en in geener maniere de

zelve verfeken.

Zo wanneer eenige onderzaten van den

Koning van Ternate by de Kaftiliaanen

overloopen , of anderzins vervallen , en

aldaar Chriftenen geworden zyn , het zy
by wie van beide de Natiën zy zouden

mogen komen , zal men de zelve in prefentie

van de Koning , of eenige van zyn Raad

,

en de Hollandiche Overigheit van die

plaats doen komen, en hun afvragen, tot

welke van beide de Religiën zy genegen

zyn , ende hen daar in hun vryen wil laten

gebruiken , dog zullen de Hollanders de

zelve onderzaten der Ternataanen, die alzo

by ons overkomen, alhier van Ternate op

eenige andere plaatzen moeten brengen , daar

zy uit hunne oogen zyn , om alle fwarigheit

voor te komen.

Ingevallen 'er eenige overgeloopene ofge-

vangene Slaven zouden mogen zyn, die by

een van onze Natiën zich auamen begeven,

zal men de zelve voet houden, als boven,

dog den eigenaar de waardje van dien betalen.

De overloopers , by een van ons beiden ko-

mende , zynde geen onderzaten van onzer bei-

der Natiën, zullen zich begeven mogen by al-

zulken Religie,a/.f daar zy profeflie van doen.

Wanneer daar eenige Chriftenen door de

Ternataanen in den oorlog worden bekomen

,

zullen zy gehouden zyn de zelve niet te ver-

duifteren , maar ons te prefenteren hen voor

de waardy van een Slaaf te loffen , en inge-

vallen zy 't zelve niet begeren te doen , zul-

len zy daar mede hun vryen wil mogen doen.

Daarentegen de Hollanders van gelyken

,

als zulke Ternataanfche Mooren alhier in

onze handen in den oorlog zullen vervallen

,

gehouden zullen wezen aan de Ternataanen

te prefenteren , volgens den voet in 't voor-

gaande artykel voorgefiagen.

Ingevalle eenige van onze gevangene Sol-

daten door de Ternataanen op eenige tegten

uit des vyands hand gekregen wierden , zul-

len zy gehouden wezen de zelve by ons liber

en vry te laten komen , zonder daar van iets

te pretenderen : van onze zyde desgelyks.

Al welke artykelen zy lieden van weder-

zyden belooft hebben , en beloven mits dezen

getrouwelyk na te komen , en te volbrengen

,

zonder arg , of lift. Jn kenniffe der waar-

heit zyn hier van twee aleens luidende Con-
tracten in 't Duitfch gefchreven, en twee

gelyke by hen in het Ternataans overgezet

,

alle vier by henlieden onderteekent , daar van

elk een in 't Duitfch , en Ternataans heeft.

Aldus gedaan in 't Fort Orangie op 't

eiland Ternate, dezen 4den Maart in 't

jaar 1 6

1

3

.

Onder ftond,

Pieter Both.

1613.
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ContradT:

tulfchen

ons, en

den Ko-
ningvan
Boeton
in 't jaar

1(^13. ge-

maakt.

De vermaarde Heer, Apollonius Schot

,

heeft omtrent dezen tyd in 't begin van

het jaar 1613. een verbond met den Ko-
ning van Boeton van wegen de E. Maat-

fcfrappy gemaakt, en daar, om den han-

del voor ons waar te nemen, den Koop-

man , Grcgorius C'ornelifzen gelegt. Het
voornoemde verbond is van dezen volgen-

den inhoud

:

ContraSt , en eeuwig verbond ,

gemaakt by den Commandeur
Afollonius Schotte , als lalt

hebbende van den Heer Gou-
verneur Generaal ,

cPieter

Both , uit den naam van de
Hoog Mogende Heeren Staten

Generaal der Geünieerde lau-

den , mitsgaders zyne Trincel.

Excellentie als Gouv rncnr

der zelvcr, endc de Hccren
Bewindhebberen der Ooft-

Indifche Compagnie ter eenre,

en den Grootmagtigfieu Ko-
ning van Boeton ter andere

zyde.

TEn eerften belooft de Commandeur
aan den Koning van Boeton, uit den

naame voor/chreve , dat de Hollanders

zyne onderzaaten ende land zullen helpen

befchermen tegen alle invafïen , en zulke

vyanden , als hem op zyn land zouden "wil-

len befchadïgen ofte hinderlyk vallen , en

zullen tot dien einde op de ftrand van des

Koninks onderzaaten twee bolwerken op-

gemankt worden , op-de welke de Comman-
deur voor eerft zal verzorgen vier ftukken

gefchuts met hun toebehooren , als ook eenige

Hollanders om de zelve te regeeren.

Ten tweeden belooft de Commandeur
den ftaat en den fand van dit Koninkryk

,

mitsgaders zyne gelegenheit , aan den Heer
Gouverneur Generaal voor te dragen,

meerder vuarnifoenen verzoekende , inzon-

derheit dat met den eerften een fchip , ofte

Jagt, gezonden mogt worden na hier toe,

omme het meer noodwendige tot welüand

van beide de Natiën te helpen verzorgen.

Ten derden , belooft hy mede te intercé-

deren by den Koning van MacafTar, ten

einde hy dififlere van alle hofliliteit tegen

den Koning van Boeton , ofte eenige zyner

onderdaanen , tot welken einde op V fpoedig-

fte een Praauw met fchryven aan den zel-

ven Koning zal afgevaardigt worden , en

zal men den Koning van Boeton befcher-

men tegen alle geweiden.

Ten vierden

,

ende zyne onderzaaten, niet hinderlyk we-

zen in hunne Religie, Politie, ofte Rege-
ringe ; maar zullen , zo die van de Hol-

ulkn zy den Koning,

U K S Ë
landfche Natie iets onredelyks, ftrekketide

tot oncenigheit , daar tegen beflonden , daar

over van hunne competente recht ei en ge-

firaft werden. Van gclyken zullen de Moo-
ren , zo ze iets tot nadeel van de Holland-
ichen beftonden , van den Koning

,

ofte hunne competente rechteren, geftraft

worden.

Ten vyfden , beloven zy by den groot-

magtigfte Koning van Ternate te verzor-

gen , dat zyne onderzaaten den Koning
van Boeton, ofte zyne onderzaaten

,
geen

overlaft aandoen zulten , maar dal de Ko-
ning van Ternate zyne zaaken by den Ko-
ning van Boeton ordentelyk zat bnegten,

't zy met geauthorifeerde gezanten, ofte

door Mifllve, met zyn Koninklyk Zegel
verzegelt , alzo bywylen dei Konings
naam ende authoriteit van zommigen mis-

bruiktJs geweeft.

Ten zefden, zullen de Hollanders, tot

geryf van beide de Natiën, ten einde be-

quamelykcr de Koophandel ende trafyeq

mag onderhouden worden , met d'eerfte gele-

genheit verzorgen , dat hier gehragt worde
een goede quantiteit van Casges, ofte ande-

re Kopere munte , wake munte , ofte

Casges de Koning belooft onder zyne ge-

meente gangbaar te doen worden naar adve-

nant de Realen van achten.

Ten zevenden, beloven de Hollanders,

V Fort gemaakt zynde , den inlanderen

geen overlaft te doen , mede niet toe te la-

ten , dat eenige vreemde Natie , hier ko-

mende, den Koning, ofte zyne onderda-

nen, eenigen overlaft doen zal.

De Koninklyke Majefleit voorzegt
,

verklaard, en zegt mitsdezen de Holland-

fche Natie hier geroepen te hebben, om zyn

Koninkryk te helpen befchermen tegen zyne

vyanden , die hem , ofte de inwoonders,

zouden willen befchadigen , als mede dm een

offenfiven ende defenfiven oorlog te voeren

tegen de vyanden van den grootmagtigen

Koning van Ternate, met den welken hy

in vriendfckap ende ffenigheit zal continuee-

ren , naar ouder gewoonte , mitsgaders te-

gen die de Hollanders hier omtrent zouden

willen befchadigen, ofte hinderlyk vallen.

Ten tweeden , belo»ft zyne Majefleit

de Hollanders te afïïiïeeren op den togt'

van Solor , die nu voorhanden is , met wel

gemande Correcorren. Belooft' mede zyne

Majefleit aan geen andere Natie eenigen

handel of traffyeque toe te laten, en zullen

de Hollanders, als befchermers van dit Ko-
ninkryk de preferentie genieten.

Ten derden , belooft zyne Majefleit een

prys te ftellen op de Koopmanfchappen,
ende vivres in zyn land vallende, welke

prys zal onderhouden worden, ende zullen

de Hollanders in dit Koninkryk mogen

gaan, ende komen, ende handel dryven,

zonder eenige tollen ofte fchattingen te

beta-
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3.' beialerte en zullen de zelve op bet landt van

Boeton mogen zaaien , ende planten , ende

bun gewajfen genieten in alle zekerheit ende

vryheit neffens zyne onderzaaten, zonder

iemands tegenfpreeken , mits dat zy zulks

den Koning zullen te ken.ien geven. Hier

by vergunt de Koning aan de zelve Hollan-

ders alle genot, en vryheit van zyne Reede

,

en havenen , omtrent en op V eiland van

Boeton gelegen , zonder dat men hun daar

over zal mogen molefteren , ofte iets daar

voor pretenderen i maar belooft de Koning

op de zelve plaatze , des nodig zynde, alle

hulpe ende byfland, ende dat ter confide-

ntie, dat de Hollanders dit guarnifoen

tot zyn befcherminge onderhouden.

Ten vierden , om den welftand, ende V
voordeel van beide de Natiën op het profy-

telykfte te bevoorderen, belooft zyne Maje-

fteit van nu voortaan alle zyne onderdanen

Ryft te doen zaaien, alzo daar inzonder-

heit veel aan gelegen is, om de Moluccos

tot welftand te brengen.

Ten vyfden , om alle eenigheit en vriend-

fchap te onderhouden, ook om confufïen te

fchuwen, belooft de Koning, en laat mits

dezen toe, dat de Soldaten, ofte alzulke

perzoonen, die van wegen de Hollanders

in dit Koninkryk zoude mogen blyven,

zullen mogen Hyliken met vrye vrouwen

,

ofte dochteren van zyn Koninkryk, welke

niet zal belet worden het Chriften geloof

aan te nemen ; als mede dat die Hollanders

hier nevens andere des Koninks onderdanen

vermogen Slaven en Slavinnen te hopen.

Eenige Slaven van den Koning, ofte zyne

onderzaaten, by de Hollanders komende,

zullen zy de zelve gehouden wezen weder-

omme te geven, ofte met den eigenaar te

accorderen: en zo eenige Slaven van de

Hollanders weg gelopen zynde , door de

Boetonders wederomme gebragt worden,

zal daar voor ieder maal gegeven worden

naar advenant, dat zy kollen, te weten

van de twintig Tanettes, twee , ende van

de tien, een. Fan gelyken zullen de Boe-

tonders doen, zo eenige van hun weggelopen

Slaven door de Hollanders weder gebragt

worden.

Ten zefden , belooft de Koning aan die

van Banda fchriftelyk te ontbieden, hoe hy

met de Hollanders een eeuwig Contract en

verbond gemaakt heeft, de zelve Banda-

neezen mede tot een va/Ie vrede « ende ver-

bond vermanende , en ingevalle de zelve

Bandaneezen tegen de Hollanders quamen

te oorlogen, zal de Koning zyn broeder

met alle zyn onderdanen , die hy op Banda

beeft , fhuis ontbieden.

Alle de voorverhaalde artykelen beloven

^g-Hollanders, mitsgaders de grootmagtige

Koning van Boeton , ende zyne geallieer-

de vrienden , en Vaifallen , te onderhouden

,

en te doen onderhouden, waar toe zy zich

147
mits dezen verbinden tot een eeuwige vriend-

fchap , Convevfatie , en Commiffie, en

dat zy eikanderen zullen geven t 'allen ty-h»

alk hulpé, faveur, en byfland na vermogen,

elk een tegen des anderens vyanden, , het wsik
in allervoegen de Hollanders, als ook zyn
Majelteit met zyne Vafallen zullen verbon-

den blyven te onderhouden , en, te prefteren.

Het zelve bovenverhaalde is onder verbin-

tenis <van getrouwigheit , eere , en woord,
die wy beide God , en onzen evennaanen

,

fchuldig zyn.

Aldus gedaan voor Boeton , op de Jlrand

den yden January in 7 jaar 1613.

Onder fond,

Apollonius Schottc.

c_s' het merk des Ko-
nings van Boeton,

Dus lag dan de Kaftiliaan tegen ons,

en . de geveinsde Tidorees van jaar tot

jaar maar wat te morren , en hen fchrik-

kelyk met die vreeffelyke vloot te drei-

gen , zonder dat men ymand van hun
opdagen zag} of zonder dat 'er in een

jaar of twee ook iet aanmerkenswaardig

in de Moluccos voorviel i dan dat Pieter

van den Broek , van Antwerpen , de eer-

fte grondvefter van den handel van hen

Roode Meir, als mede in Suratte, en

Perfiën, door den tweeden Nederland-

fchen opper-Landvoogd van Ooft-Indien,

den Heer Gerard Reinft, met het fchip

oud Zeeland , in gezelfchap van den ver-

maarden Zeevoogd Steven van der Hagen,

in Mai des jaars iöiy. uit Banda na Ter-

nate gezonden wierd > alwaar zy den
iften Juny voor de veiling Orangie ten

anker quamen , en als tweede Landvoogd
der Moluccos den Heer Laurens Reaal:,

in dat zelve jaar aldaar tot dit ampt ver-

heven , vonden : Want zedert de Heer
van Gaarden 's gevankenis was 't beitier

ondertuflehen door den opper-Landvoogd

van Indien de Heer Botb hier, ten dien

tyde de Setel der Indifche Hooge Rege-
ring, waargenomen.
Na dat van den Broek hier eenige

dagen gelegen had, ging hy als opper-

Koopman over op 't fchip Middelburg,

om de eilanden Motir en Batsjan van

het noodige te voorzien. Op het laatile

eiland ftelde hy ook als hoofd den opper-

Kooprnan, Bartholomeus van Spilbergen,

aan, en vertrok in die zelve maand Mai

van daar na Bantam.

Den 29ften Maart, in 't jaar \6i6,

quam inTernate, door de Straat Magel-

lanes , de beroemde Zeevoogd
,

Joris van

Spilbergen, na dat hy de Stad Payta ver-

woelt,

1Ö13.

Gerard
Reinft

tweede
opper-

Land-
voogd
van

Indien. .

In 'r jaar

1615. de
Zee-
voogd
van der

Hagen
met Pie-

ter van
den
Broek in

de Mo-
luccos by
den der-

den
Land-
voogd,,
de Heer
Reaal.

Verrig-

ting van
den laat-

ften

aldaar. -

In 'tjaar

[616.

Joris van

Spilber-

gen »!«



i6i6.

Deszelfs

verrig-

tingen.

Laurens
Reaal

word in 't

jaar i6i6

derde

opper-

Land-
voi'gd

van Ooft-

Indièn.

Spilber-

gen 's

vertrek.

148 MOL
woeft, en van agt Spaanfche fchepen,

tegen welke hy floeg, 'er drie, te weten

den Zeevoogd , onder - Zeevuogd , en

nog een ander fchip , in den grond ge-

boort had.

Hy wierd van den Hopman , Fredetik

Hamel , en van den gehennichry ver des

Landvoogds Laurens Reaal , Francois

Lemmens, zeer vriendelyk ontfangen, en

quam de Heer Reaal na den middag zelf

by Spilbergen aan boord , alwaar eenigen

tyd met malkanderen gefproken hebben-

de, zy beide zyn na land gegaan, om
zamen te overleggen , hoedanig den

Kaftiliaan alomme afbreuk te doen, al-

vorens de gedreigde vloot met Don Jan
de Silva, waar van men nu fterk fprak

,

komen mogt. Den f
den April quam hier

't Jagt den Arend , 't geen om allerlei

levens-middelen uitgeweeft was. Den
Sften was de Heer Reinfl weer aan boord

by Spilbergen , om zyn bevel-brief te

toonen; en den iden Mai vertrok Spil-

bergen met zes fchepen na Mak jan, om
's vyands Nagelhandel te beletten. Hy
ging daar ook te land , en bezogt al de

fterktens. Men kreeg den zj-ften Mai
berigt, dat 'er een fchip van Manilha

voor Gamma Lamma ten anker gekomen
was, waar op ten eerflen 't fchip de

Morgen-fterre, een uit Spilbergen 's vloot,

afgezonden wierd, die den zjfcn weer
quam.

Ondertuflchen befloot Spilbergen , na 't

lezen van een brief, hem door den Heer
Reaal toegezonden , met zyn fchepen

t'zeil te gaan na Ternate.

Terwyl hy vlak voorby Tidore liep,

deden die van de vefting zeven of agt

Kanon-fchoten op zyn fchepen , dog
zonder die eenigzins te befchadigen.

Hy quam eerft den iften Juny weer voor

de vefting Orangie ten anker} en op dien

zelven dag quamen hier uit Amboina nog
twaalf fchepen, die toen te zamen een

vloot van zeventien fchepen uitmaakten.

Zommigen oordeelden , dat men hier

mede iets, 't zy op Tidore, 't zy dan op
eenige andere plaatzen der Kaftiliaanen,

behoorde te ondernemen j dog daar quam
niet van.

Den ipden Juny in 't jaar 1616. is de
Heer Laurens Reaal , bevorens Land-
voogd der Moluccos, tot derden opper-

Landvoogd van Nederlandlch Ooft-In-

diën , by ftemming van den geheelen

Raad van Indien, alhier aangeftelt, en

met veel, plegtelykheden in dat ampt
beveftigt. Ook bleef Ternate vervolgens,

tot Batavia 's grondvefting toe , de Setel

der Indifche Hooge Regeering.

Den 1 Sden Julius vertrok de Zeevoogd
Spilbergen, volgens laft van den opper-

Landvoogd Reaal , en zynen Raad, met

Goede:

llimdd

onzen

indeM

lüccos.
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de fchepen Amfterdam, en Zeeland, uit

Ternate na' Bantam. Hy liet hier alles

in zeer goelen ftaat van verdediging, en
men was ten dien tyde ook van vyf hon-
derd krygsknegten voorzien, over welke
het bevel hadden , de Hopmannen, Fre-

derik Hamel, van 's Gravenhage , Willem
Eetveld, vanBruflel, Gieter Bakker, van

Antwerpen , Roeland Pbilipszen , van
's Hertogenbofch , en Gooffen van Mam~
meren; buiten dat wy ook in die ganfche
Landvoogdy van allen krygs - voorraad

zodanig vervuld waren, dat men Don
Jan de Silva daar met verlangen te ge-

moet zag.

Even zodanig ftond het met onze
vefting op Tidore, Marièko genaamt,
waar op Willem van Anjjing (die met
Joris van Spilbergen uitquam) 't bevel

had, gelyk op Motir Henrik Ma/er van
Maaftrigt, op Makjan Gysbert van Via-
nen , en op Batsjan Bartholomeus van
Spilbergen, van Antwerpen. De fchepen,
in July hierzynde, waren, de oude, en
nieuwe Son, de oude, en nieuwe Maan,
Vlifllngen, de Hope, de Mcrgen-ftar,
de Engel van Delft , en nog een Jagt.

Den iyden der maand September
quamen de opper-Koopman, en Bevel-
hebber, Jacob Ie Maire , en Schipper,
Willem Corneliszoon Schouten , door de
Straat Ie Maire, alhier met hun fchip

voor de vefting Orangie ten anker, en
wierden van den opper-Landvoogd Reaal,

den Zeevoogd, Steven van der Hagen,
en den Ambonfchen Landvoogd , Jafper

Janszoon, mitsgaders van den ganfehen

Raad van Indien , zeer wel ontfangen.

Hy was den i^en Juny in 't jaar 161 f.
van Hoorn uit Texel, met 't fchip de

Eendragt, en een Jagt, t'zeil gegaan, en

door een nieuw gevonden engte, zedert

na ayn naam genaamt, in de Suid-zee,

en <to verder met 't fchip de Eendragt in

Ternate gekomen, na dat hy zyn Jagt

omtrent Porto Defire door toevalligen

brand verloren had.

Zy lieten hier eenig volk, te weten, Hnn

elf mannen, en vier jongens, en namen vertreL

den ijften September hun affcheid > ver-

zeilende met de fchepen de Eendragt,
en de Morgen- fterre ( een van Joris van
Spilbergen 's fchepen) het eerfte na Ban-

tam , en 't laatfte na 't eiland Motir.

Eindelyk kreeg men den poften Sep-

tember tot Jacatra eenmaal zekere ty-

ding, hoe het met die zo lang toebereide

vloot van Don Jan wasj want behalven

dat de Bevelhebber, Jan Dirkszoon Lam,
met tien fchepen, zo zommigen te ken-

nen gaven , al voor eenigen tyd na Ma-
nilha vertrokken was, om de Kaftiliaanen

daar aan te taften, eer die vloot quam,

zo hoorde men daar boven , dat 'er van

die
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éc die vreelTelyke vloot niet veel te vreezen

d was, vermits Don Jan de Silva in Ma-
Bj lacca overleden , na allen fchyn daar
le vergeven, èn zyn vloot zodanig verfwakt

k was, dat al dat dreigen in rook en damp
iet verdween, niettegenttaande zy daar mede

m vier jaaren waren bezig geweeft.

Ondertuflchen vervolgde hier in de

[ Moluccos de Heer Laurens Reaal zyn

> beftier, zo in het algemeen, als opper-

Landvoogd van Nederlands Ooft-Indiën

,

i als te gelyk als Landvoogd der Moluc-
1 cos tot den jare löip, zonder dat 'er

L onder zvne regering , of ook onder die

| van Koning Modafar, iets aanmerkens-

I waardig voorgevallen zy.

Hy wierd op zyn verzoek door de

vergadering der Heeren zeventienen by

hun fchryven van den laatften Oétober

„in 't jaar 1617. verloftj hoewel van zy-

m nen vervanger in 't algemeen opper-

:• bewind , den Heer Jan Pieterszoon Coen
,

by Batsjan eerft ontmoet in 't jaar 16 19

,

• en toen in de Landvoogdy der Moluccos
wel vervangen ; dog dat de Heer Ie Febre

toen in zyn plaats gekomen zou zyn,

gelyk by de Ternataanfche lyft, uit de

oude geheim-kamers-fchriften aldaar op-

gefteld , fchynt te blyken , daar van vind

ik my nog niet overtuigt, om dat die

Heer in 't jaar 161 8. in December tot

I Jacatra nog maar in de hoedanigheit van

Koopman , by den Heer Coen gebruikt

,

I voorkomt.
Wel is waar, dat hy in 't jaar 161 o.

x
met den opper-Landvoogd Coen derwaarts

* kan mede gevaren zyn> maar ik vind

niet, dat de Heer Coen in de Moluccos
zelfs, en altoos niet verder, dan tot

Batsjan toe, gekomen, en, by ontmoe-
ting van zyn voorganger , den Heer Reaal
aldaar , met den zelven weder over Am-
boina na Jacatra gekeerd zy.

Daarbeneven fchynt my toe uit andere

oude, en zeer geloofwaardige zo Poli-

ticque als Kcrkelyke aanteekeningen , dat

de Heer Frederik Houtman in 't jaar 162.1
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H als Landvoogd der Moluccos derwaarts

:dei vertrokken zy.

OndertulTchen begon Koning Modafar
in Ternate wat meer werk van de ver-

overde landen in Amboina, dan oit zyne

voorzaten , te maken. De vorige Ko-
n lal ningen hadden 't meeft op hunne Stad-
11M houders laten ftaanj maar hy begon 'er

u nu zelf te heerfchen door een naauwer
toezigt op de Tollen, en fchattingen, te

voren van de Kimelaha 's ingeflokt, dog
't geen aan die Kroon al vry veel

opbragt.

ijjjl In den jare 16*20. vertrok de mis-

rtrekt' noegde Prins , Kimelaha Daja , of Hida-
,

Ani- jat (die te voren tot het jaar 1610.
lna

" onder- Koning van Ternate geweeft,
I. Deel.

een zoon van Bongafari , en uit den 1610.

huize Tommagola was,) naar Amboina,
alwaar niet lang geweeft , en ondertuf-

lchen de Stadhouder Sabadicn overleden

zynde, hy hem als vierde Stadhouder
des Konings van de veroverde Ambon-
fche landen op Loehoe , of anders als

vyfde na Samarau^ in die aanzienelyke

bediening quam te vervangen 5 by 't En werd

waarnemen van welke hy allezins bly- £w .

ken gaf, dat zyn voornemen was daar, sndhou-
S

niet als Stadhouder des Konings , maar der.

als eigen vorft van die landen , te

leven.

Het eerfte , dat hy deed , was de on-

derdanen der E. Maatfchappy in Amboi-
na alomme, en vooral die van de Uiiaf-

ferfche eilanden , tegen ons meefterlyk

fyn in der ftilte op te ruyen, en daar

door te bewerken, dat byna niemand in

't laatfte dezes jaars met den Landvoogd
van Amboina den Hongi-togt had wil-

len doen, en niet eens daar verfchenen

was.

De opper-Landvoogd Coen in 't jaar in 't jaar

1621. met zyn vloot uit Banda en Am- 1611,

boina gekomen zynde , zogt dit werk

,

door 't beleggen van den algemeenen
Land-raad den iften July teherftellenj

dog Hidajat met zyn Ternataanen ver-

fchecn 'er niet j ook klaagden de hoof-

den der kuft Hitoe , dat zy door dezen
Kimelaha Daja , en door de Ternataanen

van Xoela, zeer hard aangemaant waren,

om Tol, en fchatting aan Koning Mo-
dafar (immers zo 't in Amboina den
naam had) op te brengen, of dat men '

hun land anders afloopen zou ; hoewel
de Hitoeezen daar toe niet wilden , nog
konden befluiten ; welke zaken wy onder

Amboina 's ftofFe nader toonen zullen.

Even zo bekenden de hoofden der Rokkent

zeven dorpen van Noeflalaoet , ter verga- "nz
^

dering verfchenen, mede fchendig door uot^rP"
dezen Hidajat , en zyn fware bedreigin- tegen

gen , misleid , en zelf ook uit vreeze ons op.

voor hem tot het verlaten van den
Chriften-Godsdienft , te voren van hen
beleden , en tot 't weder aannemen van

den Moorfchen vervoert te zyn geweeft,

dog nu van befluit te zyn, den eed (gelyk
ook die van Hitoe deden ) te vernieuwen,

't geen hen voor deze maal te eer verge-

ven wierd, om dat men wift, in wat
gevaar van overvallen te worden zy ge-

weeft waren.

De zelve klagten over Daja deden ook
die van Roemakay, en Tihoelale, en

vooral die van Ihamahoe, die de eerfte

aanleiding wel tot den afval van die van

NoelTalaoet gegeven, maar die ook, door

de fware bedreigingen van Hidajat , zich

daar toe genoodzaakt gevonden had-

den , om dat zy zo na by zyn verblyf-

I i plaats
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plaats gelegen , en dierhalven alle oogen-

blik in vreeze des doods gewceft waren ;

die dan daar op mede weer in gunft aan-

genomen , en tot den eed toegelaten

wierden ; maar na dat nu die vergadering

gefcheiden was, quam daar als gezant

van den Stadhouder Hidajat, Kimelaha

Ludi, nevens die van Loehoe, Lefïïdi

en Cambello ,' dorpen op Ceram gelegen.

Men hield hen met ernft deze godlooze

bewerking van 't afvallen onzer onder-

zaaten voor 5 dog aangezien zy niets tot

hunne verdediging willen te zeggen , zo

wierden zy weer naar hunnen Heer om
befcheid, en nader opening, gezonden,

met laft van hem te zeggen , of hy dat uit

zich zelven , dan volgens bevel van zyn
Koning, gedaan had. Hier op quam
noit klaar berigtj maar men befpeurde

echter, dat de zaken tufTchen ons, en de

Ternataanen in die geweften , hoe langer

hoe meer verwyderden.

Hy zogt ook in den jare 162.2. die van

Leflldi wel aan zyn fnoer te krygen;

maar die volkeren, op Ceram 's Noord-
kuif, zeiden noit onder Ternate 's Kroon
geftaan te hebben, en ook nog onder

hen niet te willen ftaan. Zy gingen ook
in 't jaar 1613 , den 24.ften January , een

verbond met ons aan ;
gelyk ook die van

Manipa , zich mede den Ternataanen

onttrekkende, dezelve voetftappen om-
trent dezen tyd volgden.

De verwydering met Hidajat , en ons

,

nam op Loehoe, zyn verblyfplaats , in

't korte zodanig toe , dat onze Koopman,
Pieter van Sanden

,
genoodzaakt was van

daar te vlugten, waar by nog verfcheiden

van zyn volk doodgeflagen wierden. In
't jaar 1624. quam Hidajat na al dit woe-
len, te ftervenj dog wift (daar ons de
meefle fchade by gefchiede ) nog in zyn
leven te bewerken, dat verfcheide van
onze Bondgenoten hun meefle Nagelen
aan vreemde handelaars verkogten , 't

geen dan de Ambonfchen Landvoogd,
Herman van Speult , na hen menigmaal
vergeefs gedreigt te hebben , nookzaakte

de landeryen van zulke trouwlooze Bond-
genoten, en die van dezen Stadhouder
zelf naderhand , by de komft der NalTau-
fche vloot onder den onder-Zeevoogd

,

Geen Huigen Schapenham , aan te taften,

en niet alleen de veiling van den Stad-

houder op Loehoe te verwoeden, maar
ook de wederfpannige en trouwlooze
dorpen te verbranden, al hunne Nagel-
tuinen aan 's volks woede over te geven,
en hunne Nagelboomen om te kappen.

Zedert dezen tyd groeide de haat tegen
de onzen te fterker, en Kimelaha Leliato,

Daja 's navolger , en de vyfde Stad-

houder, deed toen veel meer, dan d'an-

der tevoren , zyn beft, om den Nagel-
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handel den onzen volkomen te onttrek-

ken , en daar mede den Macaflaarfchen

vorll, zo veel 't hem mogelyk was, te

begunftigen.

In 't jaar ióif . verving de Heer Jacob
j3

Ie Febre, als vyfde Landvoogd, den Heer Fe

Houtman.

Konings Stadhouders in
V)

Terwyl 's

Amboina het zo bont aanftelden, en alles L'.

tegen de onzen in verwarring bragten, vt

quam de Naflaufche vloot, die in 'tjaar?'

1623 , in April, onder den Zeevoogd
Jaques VHeremite , elf fchepen fterk , uit ,°

het Goereefche gat in zee liep , met Ni

zynen onder-Zeevoogd ( vermits hy den fcl

zden Juny in 't jaar 1624. in 't Callao de *"

Lima in de Suid-zee overleden was)
Geen Huigen Schapenham den 6<ten Maart
in 't jaar iö2f. in Ternate ten anker,

vindende aldaar als Landvoogd de Heer
Ie Febre.

Hy bleef daar in de Moluccos niet

langer dan tot den 3 iften Maart, en ver-

trok toen met zyn vloot van Batsjan na
Amboina. Voor zyn vertrek gaf hy
omftandig berigt, wat afbreuk hy op den
i^den Mai in 't jaar iö2f. den Terna-
taanen , en hunne aanhangers in Amboina
gedaan , en hoe hy daar alles zodanig op
Hoewamohel, op Ceram, had heritelt,

dat men hun dreigen nu niet zeer te vree-

zen had } hoewel zy daarom hunne aan-

geboren quaadaardigheit niet nalieten te

toonen.

Een preuve daar af gaf de nieuwe L
Stadhouder op Loehoe, Kimelaha Leliato, w

zo ras maar de oude Landvoogd deP1 '

Heer van Speult na Batavia vertrokken,
en de Heer Jan van Gorcom in zyn plaats

gevolgt was ; het zy dan dat dit uit hem
zelf, of wel op uitdrukkelyken laft van
Koning Modafar, gefchiedde. Immers
hy tragtte alomme op Ceram , en in Am-
boina, het Ternataanfch gezag zeer fors ;

door te dringen
,
gedurig met den Land-

voogd gefchil over de landfeheiding tuf-

fchen de Ternataanen en ons makende.
Hy zogt ons vooraf op te dringen,

dat al de Mooren onderdanen van zyn

Koning waren , en dreef dit met zulk een
*

geweld aan, dat hy zich niet ontzag tot

feitelykheden te komen.
Maar als hy nu tegen ons te kort In'

fchoot, quam hy in 't jaar 1616. tot een l6:

ftilftand van wapenen , onder beloften 't

'

van wederzyds geen gefchillen daar over ™
meer te maken , en het op den ouden wc

voet te laten voortgaan, ook geen wa-
penen meer te zullen voeren j maar dat

men aan den opper-Landvoogd van In-

dien, en aan Koning Modafar, 't be-

flilTen van dit gefchil overgeven zoude.

Dit zei Leliato wel , maar dagt in zyn

hert geheel anders j hy wift ook wel,
hoe



L6,
hoe de Koning het op ons gemunt had

,

aangezien zy een vloot uit Ternate tegen

i de onzen in Amboina verwagtten, om
dat gefchil over de landfcheiding met

geweld te befliflen , en te gelyk zich

over dat imertelyk verlies van 't omhak-

ken van hunne Nagelboomen op Hoe-
wamohel , en 't verwoeften van hun

verblyfplaats van Gamoe Songi op Loe-

hoe, die hy nu na Luciëla verplaatiï had,

te wreeken.

K N. *yi

Ook zag men aan Koning Modafar
zelf klare blyken genoeg, dat hy de wel-

daden, door de onzen aan hem bewezen,

al lang vergeten, en zckerlyk voorgeno-
men had, dezen trotlen Stadhouuer in

Amboina met al zyn magt te onderiteu-

nen j dog zyn voornemen wierd in het

jaar £617. door zyri dood afgefneden,

niet buiten vermoeden van vergeven te

zyn , gelyk wy nader op zyn plaats zul-

len toonen.
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KOmft van den Heer Zeift ah zesde Landvoogd. Slingze handelingen der Terna=
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en Ternataanen. Dienaars , en lallen der L. Maatfchappy alhier op Ternate ter

vefting Orangie.. Lallen van 't jaar 1626. Lallen, en dienaars , der ft, Maatfchap-

py op Batsjan. Slecht gedrag lan het hoofd alhier. Dienaars, en lallen der E. Maat-

fchappy op Makjan. En op Gnoffickia, de hoofd-plaats. Als mede op Tafraioho.

De Heer Zeill komt -weder voor de velling Orangie. Koning Modafar V dood. A\-

gemerie bezetting, en lalten, der Moluccos. De Heer Zeift oordeelt beft , dat men
met Ternate, Tidoie, en de Kaltiliaanen, altyd in oorlog is. Hhamza we*dagt ert

twintigfte Koning van Ternate. Die nader befchreven werd. Onder de Kaltiliaanen

geknitent ,
gedoopt, en tn alle Kaftiliaanfche ftreeken fyn gejlepen. Hy vei'ft zich

Chniten om de Krooh te hygen. Doet alles zeer geheim, om hun vriend te fchy?ien y

en om ons te misleiden. Hoewel de Ternataanen niet , dan de verlojjing van hunnen

ouden Koning, beoogden. B'ejluii om Hhamza na Manilha te zenden Verydelt door

Modafar 'j ziekte. En dood Hhamza woid Koning buiten weten van den Landvoogd,

en vu.t verfcheide grooten. Dog zo hy voorgeeft maar ah voogd. Dit onwettig

fcroónen gcviarlyk by de onzen aangezien. Wat hy wegens den aan/lag der Kaltiliaanen

gehoort had. Tegen welke hy zich wapent, en zich by ons voegt. Hy verandert zyn

naam. Zoekt zich, en van ons, en van de Kaftiliaaner, , te ontjlaan. Maakt een begin

met ons, 't geen mislukkende, hy fyn weet te verfchoonen. Moeiclykheden , ons door zyn

Stadhouder in Amboina aangedaan. Hhamza "'s geveinsde laft na Ambonina. Leliato V
' verkeert gedrag. Zyn valfche klagten over de onzen na Batavia. Door Philip Lucas-

Zoon wederlegt. Leliato 'i uitvlugten. De Prins Aali gaat als hoofd van een vloot

Ccacora 's uit Ternate. Authorriatie door Koning Hhamza aan Aali medegegeven.

Verfckynt in Amboina. Hy brengt Kimelaha Loehoe mede. Vertoont zich aan de

veiling Vicloria. Vernieuwt de verbonden , en draagt zich zeer wel voor ons. Word
van den Stadhouder benyd ; dog van de inlanders milddadig behandelt.

I
N de Lente des jaars 1617. quam
den ziften Mei hier met het fchip

Orangie de Heer Gillis Zeift, als

gëvolmagtigde Vifitateur van de

Oollerfche Landvoogdyen , en te

gelyk als vervanger van den Heer Ie Fe-

bre, en zesde Landvoogd met den titel

van Prefident, in de Moluccos ten

anker.

Hy bevond de boeken aldaar, mits-

gaders alle de veilingen van de onzen in

Ternate, in een goeden ftand ; maar hoe
liegt het met den Nagel-handel ftond,

kan men daar aan oordeelen, dat 'er op
Ternate zelf (door luiheit der Ternataa-

doch meeft door hun (luiken) maarnen,

twaalf Baharen, en zeven Cati Nagelen
gevallen waren.

De Kaftiliaanen ondertuiTchen ,< met
welke zy nu in vrede waren, hadden 'er^

voor honderd , en honderd twintig Ryks-

1627.

Slingze

handelin-

daalders de Bahara, veel beter gevoelen £?
n

van, dan wy, en dit alles niet buiten taanen en
medekennis van den Goegoegoe , den Makjan-

Zeevoogd der Ternataanen, en de ver- ^ers>

dere leden van den grooten Raad. Ja zy
dorilen de onzen nog wel waaifchou-
wen, dat 'er een Kaftiliaanfche troep

van veertien man met een Coracora op
Tacoma was komen handelen, dog zy

waren zo wys van ons' dat niet te zeg-

gen, voor dat zy verzekert waren, dat

zy zich met dien buit al van daar bege-

ven hadden.

Als men hen aanfprak om de Kafti-

liaanen, en Tidoreezen , te beoorlogen,

1 i i dor-
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tCi-j. clorften zy wel zeggen, daar: roe nog

niet te können overllaan . aangezien wy
hen met een eenig fchip , en zo weinig

volk, als 'er nu was, te weten, twee

honderd veertig man , tegen hen niet

zouden konnen dekken , en dat het dier-

halven beft was, nog wat in vrede met

hen te leven > al 't welke zy ner-

gens anders om voorwendden , als om te

zekerder Jiunnen fluik-bandcl , met ver-

treding van alle onze verbonden , en

overeenkomften , wegens de Nagelen,

door de Zeevoogden Matelief, en Wit-

tert ,
gemaakt, te konnen vervolgen,

te meer, alzo zy nu een gcruimen tyd

ook met die van Tidore in vrede geweeft

waren.

Hoe verwart hy het hier met die van

Batsjan vond, zullen wy onder de ver-

handeling van dat ryk in 't byzonder

zien.

De Makjanders fchaamden zich niet

hunne Nagelen voor zeventig of tagtig

Ryksdaalders aan de Tidoreezen te ver-

koopen, die 'er weer honderd en meer

Ryksdaalders op Tidore voor kregen.

Meenden 't de Ternataanen geveinft,

ofte opregt met ons, de Makjanders,

in navolging van hun , ook even zo.

Klaagde men hier over aan de Ternataa-

nen, zy wiften 'er niet af, maar zich

altyd te verontfchuldigen , of ten minften

zich zo voor te doen , als of ze nergens

van wiften.

Dit had zo op Ternate, als op Mak-
jan , tot in April geduurt , na wel-

ken tyd de Landvoogd , nevens de Ko-

aande
mnë' en de Ternataanfche grooten den
oorlog tegen de Kaftiliaanen , en Tido-
reezen verklaard hebben , met verbod

,

dat geen Tidoreezen ' meer op Makjan
hadden te komen, zo zy niet wilden

doodgeflagen worden j waar op wy van

Makjan ontrent twee honderd Baharen
Nagelen bekomen hadden.

Dienaars By het naauwkeurig navorfchen van

en lallen ' den ftaat dezer Landvoogdy , vond de
der E. Heer Zeift, dat hier aan de hoofd-plaats,

ktappv
ter ve ft'ng Orangie, twee honderd en

alhier, veertig Europeërs, behalven nog drie en
negentig inlandfche in dienft genome-

Op Ter- ne vrylieden, befcheiden waren, welker
nate

,
ter maand-gelden by de E. Maatfchappy al-

Orangle.
dus liepen:

De on-
zen ver-

klaren

den oor-

Cafiiliaa-

nen , en
Terna-
taanen.

De Landvoogd won ter

maand - ƒ 140
1 Opper-Koopman ƒ
1 Fifcaal - - ƒ
1 Onder-Hopman - ƒ
1 Vaandrig - - ƒ
1 Proponent - -f
1 Schoolmeefter - ƒ
2 Aflïftentcn - - ƒ

8f
71
7f
36*

42
36

49

o
o
o
o
o

o
o

o

3 Opper- of onder- heel-

meeiters - - ƒ 78

3 Smits-gefellen - ƒ 48
1 Conttapel - - ƒ 3T

1 Bottelier - - ƒ 28

1 Kuiper - - ƒ 1 f
1 Siekenvader - ƒ 18

4 Sergeanten - - ƒ iop

4 Timmerlieden - f 88
2 Korporaals der Adel-

borften - - ƒ 38
1 Hoofdman der wa-

penen - - ƒ 18

6 -Korporaals der Sol-

7 pi

ƒ 39

ƒ 28

ƒ 387
ƒ '349

Iftl

o
o

o

o

o

o

o-

o

o

o
o

o

ó

o

o

o

o o

o o

daaten

3 Tamboers
1 Tolk

31 Adelborften

I4f Soldaaten

iy Bufchfchieters

Vyer-werkei'

Fluiter

Opziender der beeftenƒ
Provooft - - f
Jongens - - ƒ

1

1

1

1

r

ƒ
ƒ
/

,83

18

s

27

o
o

o

10

6

O
o

o
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Somma gl. ƒ 32py

93 Inland- f 9° a 5 R"-ƒ"47 10 o

fchevry-< ia6 ƒ 30 12 o
lieden

L ia 7 ƒ 17 17 o

- ƒ lipf

II

ip O

Somma gl./ 4491 10 o

De onkoften van den laatften.February
des jaars 1616. tot dito February des
jaars 1627. beliepen het navolgende:

Lalt

van

jaar

der

ƒ 27404 3 p

De mondkoften
bezetting

De mondkoften der

Kooplieden - ƒ 1720. 8
't Soldaaten-boek - ƒ 3f8p7 iy
Onkoften derbezettingen/ f5718 17
Maandgelden - - / 2128P y
Schenkagien - - ƒ 1 381 o 1

Vefting-bouwen. - ƒ 6yo22 6 12
.

Sommagl. ƒ 961 17 8 10

3

6

2

•3

De onkoften van den laatften February
des jaars 1626. tot dito February des

jaars 1627. op Batsjan gevallen, beliepen

de navolgende fomme

:

De mondkoften der

bezeting

De onkoften der zelve

De maandgelden der ge-

trouwden
't Soldaaten-boek

Schenkagien

Vefting- bouw .-. ..«

ƒ
ƒ

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

4728 13

iP7f 17

2431 3

4081 16

10

8
233
279

7
4

o

o
o
o

Lafl

ene

naar li

E. M»

fchaf

op 1*-

jan.

'Sommagl. ƒ 13730 7 M
Hier
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Hier tegen is op kleeden

gewonnen van de Sol-

daaten meeft ƒ
Onder welke winft van

kleeden mede gere-

kend is de pagt van

tachtig Klappus-boo-

men ƒ 102 o o

Inkomftvan
Towak ƒ 239 14 o

K 153

499 z 8 10

/34i 14 o

blyft/ 8737 ip I

De bezetting alhier was van zesenveer-

tig man. Zy beftond bevorens maar in

dertig man ; dog was nu , wegens 't

vlugten van die van Laboewa, met tien

man vermeerdert, die ter maand de na-

volgende befolding wonnen :

1 Koopman - - f ff
i Vaandrig - - ƒ 43
1 Schoolmeefter - ƒ 33
1 Voorlezer - - f 60
1 Korporaal der Adel-

borften - - ƒ 24 o

1 Dienaar van de kerk ƒ 17 17
1 Konftapel - - ƒ 2,4

1 Wond-heeler - - ƒ 24
1 Timmerman - - f if
2 Korporaals - - f 34
3 Bufchfchieters - ƒ 35
9 Adelborften * - f lïf

23 Soldaaten - - - ƒ 208

o o

o o

o

o
o

o

ö
o

o

o

o
o

o
o

o

o

o

o

plaats.

Hier op vertrok hy met het fchip den *$*?-•

Arend den oden July van Batsjan na Dienaar;,

Makjan, alwaar hy den uden nanquam, ^-
a

p
en

en 't fchip Orangie daar mede op de Ma at
-'

Reede vond, 't geen al de Nagelen, die fchappy

daar op Gnoffickia gevallen waren ee- °P Mak"

laden had. Jan -

Op Gnoffickia , zynde de hoofd- En op
plaats, lag als opperhoofd, de opper- Gnoffic-

Koopman, Gregerius Corneliszoon , bevel-kia.de

voerende over een bezetting van vyf en *\oofd-

vyftig krygsknegten, die een onder-

Hopman weer tot hun krygs-hoofd had-

den j buiten dat 'er nog drieendertig

Mardykers, of Vrylieden, in dienft der

E. Maatfchappy, waren.

De onkoften des voorleden jaars tot

den laatften February des jaars 1627. be-

vond hy aldus te zyn :

Mond koften der Koop-
lieden >- - - ƒ 8fp 13

Dito van de bezetting ƒ jf22 1

8

Maandgelden _- - ƒ ƒ439 14
't Soldaaten-boek - ƒ 11716 'ii

Onkoften der bezetting ƒ 4408 7
Schenkagie - - ƒ 72-14

Zamen gl. ƒ 689 1 o

Buiten Welke hier nog waren drie

Slaaven der E. Maatfchappy , en nog

twee Vry-borgers , mitsgaders vyf en

twintig Chineezen.

Den Koopman, hier leggende, bevond

hy een flordig man in zyn dienft te zyn

,

zodanig , dat hy een ander in zyn plaats

geftelt zou hebben, indien hy een beter

had konnen vinden , of miffen. Hy
quam , na alles wel nagezien te hebben

,

zeven honderd en zeven en negentig

Ryksdaalders te kort , wift daar geen

reden ter wereld af te geven > maar bragt

agt honderd en vyftig Ryksdaalders aan

uitftaande fchulden , waar van in de

boeken niets bekend ftond, weder in.

Hy was wel geen baatzugtig, maar zulk

een agteloos man, dat en de E. Maat-
fchappy, en andere, daar veelby konden
lyden. Hoe hy genaamt was,blykt nietj

maar wel, dat de Landvoogd den Koop-
man van 't fchip den Arend , Ambrofius
Coenraads , en eenen Jntoni van Leeuwen ,

hem voor een tyd ter hulpe bygezet
had.

9

S
12

*l
6
8

Somma gl. ƒ 30020 o f

De bezetting van Gnoffickia beftond

in deze navolgende pefzoonen, winnende
ter maand het navolgende

:

t Opper-Koopman - ƒ
1 Boekhouder - - ƒ
2 Sergeanten' - ƒ
3 Affiftenten '

- - ƒ
1 Opper wond-heeler ƒ
1 Hopman der wapenen ƒ
2 Timmerlieden - ƒ
1 Smit - - - ƒ
1 Conftapels-maat - f
1 Corporaal der Adel-

borften - - ƒ
1 Bottelier, en Affiftentƒ
4 Corporaals - - ƒ

Landspafiaten - - ƒ
Provooft - - ƒ
Siekenvader - - ƒ
Bufchfchieters - ƒ
Kuiper - - ƒ
Tamboer - - ƒ
Adelborften - - ƒ

28 Krygsknegten - ƒ
1 Jongens - - ƒ

7f Perfoonen

3 5 Mardykers
a f R rs . 's

maands ƒ 4^9 o o

1 Marinjo a

7 dito ƒ 17 17 °.

3

1

1

f
1

1

H

42
49
73

18

4 1

20
iö

18

67

43
18

14
67 10

12 10

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

o

o

o

o

II

281

2S2

9

o
10

o

3

o
o
o
o
o
o
o
o
ö

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
-ö

ƒ 121 o ia o

-ƒ 457 17

gl. te zamen ƒ 1678 7 o

li i De
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Als mede
op Taf-

fafoho.

MOL ü K S Ë
De bezetting van de veftingTaffafoho,

?

daar een Nicolaas de Waal als hoofd lag,

zynde ook op 't eiland Makjan gelegen

,

beftond in deze zeftig perzoonen, ter

maand yder de navolgende foldye trek-

kende :

ï Koopman *

i Vaandrig

2 Sergeanten *

2 Alfiftenten

Opper-wondheeler

Tolk - - "

Meefter-Timmerman
Bottelier

Hopman der wapenen ƒ

i

i

i

i

i

3 Corporaals

4 LandspafTaten

i Conftapels-maat

l Siekenvader

3 Bufchfchieters

i Tamboer
6 Adelborften

30 Krygsknegten

ƒ 38

f 5»

f f»
f 39

t 2f

f 20

f 28

f 14

f »r

f f4
f f«
f 18

f 12

f 39 10

f 12

f 81

f 3
11 10

In alles lagen hier op de veftingen de
navolgende koppen:

Op Orangie, f «^
en TolUCCO ^ maandelyks-'

J ?

Op Gnoffickia yy ƒ1111

Op Taffafoho ygi ƒ1090

Op Batsjan 46 ƒ 618

11

o

o

I

tt

Algt

ne t

°lafte

der

°lucc

i, fwinnen-
Perfoonen 44K de t«

l/naand
ƒ6191 12 O

Somma gl. ƒ 8f 2 o o

13 Mardykers
a f R". ƒ i6j" I f o

1 Marinjo a

ƒ 18 if 12

f

o

184 10 12

Tezamengl. ƒ 1036 10 12

3 Gevangens of Slaaven,

geen foldy winnende.

De onkoften van Taffafoho, en Ta-
billola , te zaaien beliepen het navol-

gende:

Mondkoften der Koop-
lieden - - ƒ 646

Dito der bezetting - ƒ 972.9

Soldyen ter maand - ƒ 7201
Onkoften der bezetting ƒ f074
't Soldaaten-boek - ƒ 12340
Vefting-bouw - ƒ 279

- ƒ 138

12

6
o

12

4
19

o
o

4
7
12

S

8

De Heer
Zeift

komt
weder
voor de
vefting

Orangie.

Koning
Modafar
's dood.

Schenkagie

Somma gl. ƒ 3 f41 1 2 o

Op Tabillola lag als hoofd een Afli-

ftent, die van al het noodige door het

hoofd van Taffafoho voorzien wierd.

Na dit alles verrigt te hebben op de
buitenplaatzen , quam de Heer Zeift den
iyften Julius weer voor de vefting Oran-
gie ten anker.

Zo ras was hy daar niet weer geko-

men, of hy hoorde, dat Koning Moda-

far den ifjden Juny dezes jaars 1627.

overleden , en al weder een ander in zyn

plaats was.

De algemeene laften der Moluccos
beliepen :

Op Orangie , en Tolüccoƒ 96 f 1

7

8 10

Op Gnoffickia - ƒ 30020 o

OpTaffafoho,enTabillo^ 3^-41

1

2

Op Batsjan - - ƒ 13730 7 11

De onkoften tezamengl.ƒ 175-278 18 10

De winften bedroegen

Op Ternate ƒ61761 o 11

Op Gnoffickiaƒ 16647 8 13

OpTaffofoho,
enTabillok/'i822 3 8 10

Op Batsjan ƒ 4992 1 8

ƒ101620 19 10

Welke afgetrokken van

de laften, zo bedroegen

de laften meer dan de

winften, de fomma van ƒ 736^7 19 O

Onder welke onkoften niet gerekend

zyrt twee of drie fchepen, die men jaar-

lyks hier van nooden heeft, om voorraad

aan te brengen, de Nagelen te vervoe-

ren, en om deze en gene andere dienfteri

te doen. En zodanig was zyn bevinding

van deze Landvoogdy den 1 fden Septem-
ber in 't jaar 1627.
Hy was volflagen vart oordeel , dat de

welftand der E. Maatfchappy aldaar al-

leen in den oorlog tufTchen de Ternataa-

nen , Kaftiliaanen , en Tidoreezen be-

ftond, en dat men het ten alle tyde in

dien ftaat daar houden moeft, om dat

men dan al de Nagelen van Ternate en

Makjan, en anders geenzins, verzekert

was te zullen bekomen. Daarbeneven

meende hy, dat iri vrede 's tyden onze

eigen honden ons meeft beeten, en dat

de Ternataanen dan gelegenheit hadden,

om onzen ganfehen ftaat aan onze ge-

veinsde vrienden te openbaren , 't geen

2y in tyden van oorlog niet konden doenj

buiten dat de Ternataanen in tyden van

oorlog ook noit zo trots zouden zyn, als

zy zich wel onverdragelyk in tyden van

vrede toonen, dan niet alleen op malkan-

deren

,
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deren , maar ook op onze vyanden

,

fteunende.

Na de dood van Modafar wierd Kait-

sjili Hhamza in de mnand van Juny des

jaars 1627, als agt en twintigfte Koning
van Ternate, toe die Kroon verheven.

Zyn naam, in 't Arabifch
l
/*> of ook

O"*^ Hhamza , beteekent fterk , hart-

vogtig , 't geen hy zo wel niet betoond
heeft, als wel doorliepen, geveinft, en
fyn in ftreeken te zyn.

De Ternataanen noemen hem gemee-
nelyk Kaitsjili Hamfia.
Hy was de zoon van Kaitsjili 1'oehn,

die een broeder van Koning, Baab Ullah,

wasj zo dat hy Modafar 's achter-neve,

hoewel de Ternataanfche Ryks-beftier-
der, die in 't jaar rö8i. leefde, meinde,
dat hy zyn oom geweeft is.

Hy had op dien tyd twee van zyn
broeders tot Babatos, of Ryks-grooten

,

waar van d'een Goegoegoe, of Ryks-
beftierder , en d'ander Zeevoogd van
Ternate, was.

Hy was in 't jaar \6o6. in April ne-

vens den Koning Sahid, en andere groo-

ten, door de Kaftiliaanen, by 't verove-

ren van Ternate, en Tidore, na Manilha
gevangen gevoert , alwaar hy tot de

maand February, ofMaart des jaars i6zj.

gebleven , en gedurende zyn verblyf

aldaar ook in den Chriften-Godsdienft

niet alleen onderwezen, maar door hen

ook gedoopt, en Don Pedro de Cunha

( waarfchynelyk na den Kaftiliaanfchen

overften , die de Moluccos in 't jaar 1606.

herwon) genaam t is, en nu als een goed
Chriften ( zo zich de Kaftiliaanen vaft

inbeeldden) eerft op Gamma Lamma,
en van daar weer in Ternate by de on-

zen, of eigentlyk by Koning Modafar,
quam.

In alle de jaren , die hy by hen in

Manilha geweeft was , had men hem
zeer wel gehandelt, en hem ook alle

Kaftiliaanfche fyne ftreeken van ftaat zo

rykelyk ingeboezemt, dat hy de befte

van hun daar in niet te wyken hadj

waar van hy, maar pas tot de Kroon
gekomen zynde, ten eerften hun zelfs,

en daar na ook ons, veel blyken gege-

ven heeft.

Zy ftonden hem toe, op vrye voeten

weer na Ternate te keeren, onder be-

loften van dat hy, Koning geworden
zynde, Chriften blyven, en ook met al

zyn vermogen daar toe arbeiden zou,
om al de Ternataanen met der tyd ook
Chriften te maken, en zo dan te gelyk
ook een grond te leggen , van den Ko-
ning van Kaftiliën voor zyn heer en
meefter te erkennen.

Op dezen grond meenden zy dat het

tweede , te weten de voordeden der

Veinft

zich

Chriften

om de

Kroon te

krygen.

Doet
alles zeer

geheim

,

om hun
vriend te

fchynen.

Speceryen, dan van zelf wel volgen 1617.

zoude , hoewel zy , onder fchyn van
niets zo zeer dan den Godsdienft te be-
hertigen , alleen deze Goud-myne der
Nagelen in 't oog hadden.

Dit nu had hy hen als een Chriften
belooft, en op de Euangeliè'n gefworenj
maar met een aangemerkt , dat hy zo
wel tot het Chriftendom , als tot die

beloften, gedwongen, en 'er geen ander,

dan dit middel tot zyne verlofling wasj
weshalven hy zich aan die beide ook
evenveel, volgens de gronden, die hy
onder hen ingezogen had , verbonden
geagt , en zich daar aan niet langer gele-

gen gelaten heeft, dan dat het zyn zaa-

ken, om tot de Kroon te raken, ver-

eifchten. Een geval , niet vreemd in

een Prins, nog daarenboven een gevangen
zynde , den welken immers de looze

Kaftiliaan voor al dit ftuk , als 't op een
Kroon aankomt , niet behoorde ver-

trouwt} maar veel eer gedagt te hebben,
dat hy zich niet langer als een Chriften,

dan het met de belangen van zyn ryk
overeen quam , houden zou.

Deze zo fyn geflepen Prins nu door
de Kaftiliaanen, zo ras zy het voor hem
den gelukkigen tyd agtten te zyn , na
Ternate gezonden, maakte van tyd tot

tyd , om te beter zyn rol te fpeelen , zyn
werk 'er af, van over en weder, dan
eens met de Kaftiliaanen , dan weer eens

met de Ternataanen , in 't geheim te raad-

ïhgenj by al welke geheime byeen-
komften hy met beide zyn broeders zich

zo volflagen aan de zyde der Kaftiliaanen,

en zo fyn voor hun belang veinsde te

zyn , dat zy geen reden vonden , om 'er

aan te twyffelen, gelyk wy daar tegen

veel reden hadden om hem te mis-

trouwen.

Wel is waar , dat wy met den Prins En om
Aali, die gemeenlyk deze vergaderingen ons te

mede bywoonde, eenige van onze in-
™islei"

landfche Vryborgers verfcheidemaal ten

lyfwagt mede gegeven, en zy ook laft

gehad hebben, om wel toe te luifteren,

en om alles , 't geen daar verhandelt

wierd, zo veel het mogelyk was, te ont-

dekken; dog Hhamza, die zyn zaaken

meeft by nagt op Gamma Lamma deed,

had zynen aanflag zo fyn belegt, dat 'er

door ons niet agter te komen was ; dewyl

hy een fchyn by dag gaf, als of hy dan

vergaderde, daar hy in tegendeel dan

niets verrigte, maar wel op andere tyden,

latende dan in 't geheim Kaftiliaanfche

gezanten by hem in huis komen, om
alles, zo hy voorgaf, ten genoegen van

hun ( want hy had ze toen nog van noo-

den) wel te beftellen.

Men gifte wel , en mompelde ook nu en

dan , dat de Ternataanen befloten hadden

hunnen
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Befluit

om
Hhamza
na Ma-
nilha te

zenden.

hunnen gevangen Koning Sahid uit zyne 1

gevankenis te verloflenj maar het was]

niet waarfchynelyk , dat de Kaftiliaanen

dit zo licht zoude toeftaan , ten zy de

Ternataanen beloven wilden , ons te

zullen beoorlogen , en ons uit de Moluc-
cos te jagen.

Immers dat 'er in die vergaderingen

zulke zaaken voorgevallen en beraadflaagt

waren , bekenden de Ternataanen zelf

openhertig tegen ons , daar by voegende,

dat zy, ten gevalle der Kaftiliaanen, zo

al mede gepraat, maar noit iet anders,

dan alleen de verloffing van hunnen

Koning , daar by beoogt , en in tegendeel

voorgenomen hadden de Kaftiliaanen, zo

ras zy hem maar vry hadden, zelfs te

beoorlogen.

Het befluit, om Hhamza in perzoon

ten dien einde na Manilha te zenden,

was nu reeds genomen, met laft daar

beneven , om den algemeenen Landvoogd
der Philippinas, daar zyn Setel hebben-

de, van alles, dat door hunnen Land-

voogd, Pedro St. Eredia, tot Gamma
Lamma, of wel op Tacoma, van tyd

tot tyd beraadflaagt was , kennis te

geven.

Hoe fyn , en geheim nu de zaaken by

de Kaftiliaanen, en Ternataanen ten dien

tyde , om ons , en de onzen , te benadee-

len, belegt wierden, vielen die echter

na hun ontwerp niet heel en al uit.

Immers op zekeren tyd maakte Prins

Aali , door Koning Modafar daar toe

aangezet zynde, een looze wapen-kreet,

en gaf zekere ken-teeltenen van zich,

even als of zy op de Kaftiliaanen, ver-

mits de zelve zich nu en dan daar quamen
vertoonen, een uitval wilden doen.

Dit nu, volgens Hhamza 's ontwerp,

eigentlyk op ons gemunt, trof, buiten

alle gedagten, hen zelf: want de Kafti-

liaanen, die zich in drie hoopen verdeelt

en in 't bofch verborgen hadden, zagen

de Ternataanen, die Prins Aali volgden,

en die zy, ©m dat zy hun Tulbanden

van hun hoofden genomen hadden , voor

inlandfche Vrylieden van onze zyde aan-

zagen , zo. ras niet voor den dag komen

,

of zy begonden op hen , zo ras zy binnen

hun bereik waren, te fchieten, waar
door 'er al eenige fneuvelden , en zy klaar

ontdekten , dat zy het niet op den Prins

op ons
,

gemunt

Verydelt
door Mo-
dafar 's

ziekte.

't geen hy ook de Kaftiliaanen door zyn 167

fyn heleid, even of hy dat meelt om hen,

en om zo veel te eer het Chriftendom te

konnen voortzetten, goedgevonden had,

ten vollen deed goed keuren.

Hy begaf zich dan na Maleyo, om
verder af te wagten, hoe het met den
Koning afloopen zou, en bleef ook na

dien tyd aldaar, zonder weer naar Gam-
ma Lamma te keeren > bewerkende
ondertuflehen alles , 't geen hy by 's

Konings overlyden voor zyn eigen belang

noodig oordeelde, zonder zich eeniger-

maten, of aan de Kaftiliaanen, of aan

Koning Sahid 's verloflïng, en nog veel

min aanhetzofterk in fchyn,dogwaarlyk
valfch beoogt Chriftendom , te kreunen.

Koning Modafar ftierf dan eindelyk op gn(j
den ióden Juny in 't jaar 1617. van zyn
ziekte, dog eigentlyk van 't vergif 't

geen hem Hhamza , volgens de Kafti-

liaanfche leflèn, had doen ingeven j waar Hha
op dan Hhamza zeer fchielyk, tegen alle werc

vorige gewoonten , en , daar 't meeft op
"

aan quam, buiten weten zo van den Ne- gu jt

derlandfchen Landvoogd, den Heer Ie wet

Febre, als van de Sengadji 's of Herto- van

gen van Makjan, Saboego, en die van Lan

Gamoecanorre , niet alleen tot Koning van
in zyn plaats gekoren wierd, maar ook fche

al plegtelyk gekroont was, daar hy nog- 8ro°

tans zonder hun voorweten, en toeftem-

ming , volgens de oude Molukfche Ryks-
wetten, geenzins kon nog mogt geko-
ren, veel min gekroont worden. Hy
was een zeer bars en kloek man, die al

de minen van een Kaftiliaan na 't leven

had , en 'er zich ook van bediende.

Hy wift zeer wel, dat het op geen
kiezen hier aanquam, en dat de oude
Ryks-wet, van neven voor zoonen te

verkiezen, te lang met voeten getreden

was, om die weer te herftellcn: buiten

dat de Prins Aali dan wel zo veel ver-

diende, en gunft, ja ook meer regt,

dan hy, daar toe zou gehad hebben.

Ook liet Koning Modafar drie zoonen
na, Mandarsjah

,
( of zo als de Ternataanen

hem noemen , Mandarfaha ) Calamatta
,

en Manilha, genaamt.

Deze wift hy wel , dat buiten alle Dog

tegenfpraak voor hem gaan moeften, hyro

Bi;

Aali , maar alleen

hadden.

Ondertuflehen naderde vaft de tyd

van Prins Hhamza 's togt na Manilha ;

dog dit ganfeh ontwerp raakte by hem

,

door de ziekte van Koning Modafar, in

duigen; te meer, dewyl die dagelyks

toenam, en 't hem, een van de naaften

aan de Kroon, nu ganfeh niet geraden

fcheen zo verre van daar te vertrekken >

maar
gelyk hy ook , om 't volk , dat op hem Seeft

zeer verzot was, en om de Ternataan

fche grooten, die op zyn zyde waren, te

meer te blindhokken , en hen geen fchyn
te geven, als of hy door dit kroonen
den oudften Prins, Mandarsjah , in zyn

regt tot de kroon eenigzins benadeelen

wilde, wel fyn hen te kennen gaf, dat

zyn ganfeh beftier niet anders, dan dat van

een voogd der ouderlooze Weezen, en

wel in 't byzonder van dezen oud ften vorft

,

ten zynen beften, en niet langer, dan

tot

l



7

;

sti;

]
«Ken

% A A
tot hy zelf in ftaat om te beftieren was,

duuven zou.

Op deze wyze de Kroon door Kafti-

liaanfche ftreken bekomen hebbende,

ontbrak het hem ook aan geen andere

looze vonden, om die, tot nadeel van

Mandanjah, tot het einde van zyn leven

met een ongevoelig geweld te be-

houden.

Dit onwettig en fchielyk kroonen

van Koning Hhamza , van zo veel ydele

hope voor de Kaftiliaanen
, quam de

onzen, die veel liever Prins Aali Koning
gezien hadden, dog het daar toe niet

hadden konnen brengen , zeer verdagt

voor, en deed hen met reden vreezen,

dat dit van de Kaftiliaanen zo voor hem
befteeken was, enkelyk om ons daar

door een quaden trek te fpelen , en alzo

onze zaaken, die hier reeds flegt genoeg
ftonden , door de vriendfchap der Terna-
taanen en Tidoreezen (den onzen altyd

nadeelig ) in 't korte niet alleen erger te

maken, maar ook ons nu by zo een ge-

wenfchte gelegenheit geheel en al uit de

Moluccos te bonzen.

Voor zyn vertrek uit Manilha had hy
daar verftaan, dat de Kaftiliaanen twee
Galeien met volk na de Pifcadores, of
de VifTchers eilanden, omtrent Tajoewan
gelegen, gezonden, dog dat die (waar-

fcbynelyk van de onzen ) klop gekregen

,

en zich met verlies vyftig dooden , of

fequetften, ook weer te rug begeven
adden.

Ook wift hy te zeggen, dat de alge-

'meene Landvoogd der Philippinas met
vyf kloeke Gallioenen , vier fchepen van
minder zoort, en veel kleene vaartuigen,

klaar lag, om, zo ras de winden het

toelieten , na de VifTchers- eilanden te

zeilen, zich daar met de Macaufche magt
te vereenigen, en van daar dan voor af

eenige kleene vaartuigen na Tajoewan te

zenden, om de onzen uit die fterkte te

K Ë N.

jagen. en die te veroveren.

Dat ook die Landvoogd, om dit te

gelukkiger uit te voeren, befloten had,

met eenige Galeien, en kleene vaartui-

gen , voor ftroom voorby de vefting

Zeelandia, in de haven te zeilen, daar

hy voor al ons gefchut bevryd zou kon-
nen leggen.

Al 't welke wel in 't werk gefteld,

maar buiten zyn giffing , en tot zyn
groote fchade , uitgevallen zynde , was
hy daar door ook in zyn verder voorne-

men, te weten, om met die zegenpra-

lende vloot na de Moluccos te komen,
verzet.

Egter bleef dit laat fte nog zyn befluit,

zo ras hy maar van de VifTchers - eilan-

den , daar hy nu weer na toe gegaan , en

aan welke hem veel meer, dan aan de

I. Deel. -

-57

rugMoluccos, gelegen was, zou te

gekeert zyn.

Met deze vloot zou hy niet alleen de
Ternataanen komen byfpringen ^ maar
was ook van voornemen , dan den Ouden
Koning Sahid mede te brengen , om alle

voordeden door het loslaten van dien
vorftj 't zy in der minne, 't zy met
geweld, te bedingen; maar Hhamza,
nu Koning gekroont zynde, meenden de
Kaftiliaanen het nu zo vlak , als zy 't oit

wenfchen konden , te hebben.

Hier in nogtans bedroeen zv zich

louter, aangezien die gedwongen en fyn-

geflepenChriften,zo ras hy maar Koning
geworden was, zyn rokje omkeerde, en
weer Moorfch wierd.

Dit was ook de oorzaak, dat hy, hun
woede en lagen nu vreezende, alle mid-
delen in 't werk ftelde, om zich tegen
de Kalfiliaanfche magt, en voor al tegen
die gevreefde vloot van Manilha , te ver-

zekeren, voegende zich nu, quantzuis

by de onzen, en door brieven aan onzen
algemeenen Landvoogd van Ooft-Indiën
om hulpe tegen zyne en hunne vyanden
de Kaftiliaanen, met belofte, van ons in

alles getrouw te zullen zyn, verzoekende.
Dit verzoek deed hy te meer, alzo hy

van ter zyden hoorde, dat zy van voor-
nemen waren , nu met geweld een anderen
Koning in zyn plaats te ftellen , en met
den zelven hier of daar aan de over-kuft

van Gilolo zich neder te zetten , enkelyk
maar, om de Ternataanen daar na toe te

trekken, dus hem Koning zonder onder-

danen te doen zyn, en de fcheuring zo
groot te maken , dat het hem berouwen
zou, hen zo vuil bedrogen, en met hun
vyanden , de Hollanders, aangefpannen
te hebben.

Zo ras hy Koning was geworden
$

veranderde hy zyn naam, en gebruikte

in alle openbare fchriften dezen Titel:

Sulthan Adja, Emir ui Mcemenim, Hham-
za Nafferon Minallahi Sjah, Koning van
Ternate.

Deze looze vorft heeft gedurende zyn
regeering alles ondernomen , om de
Ternataanfche Kroon t'eenemaal in vry-

heit te ftellen , en zich metter tyd zo wel
van ons, als van de Kaftiliaanen , te ont-

flaan, vermits hem die beide, en in

opzigt van zyn Godsdienft, en in opzigt

van zyn door hen te veel bepaalt opper-

beftier, niet anders, dan zyn vyanden,

voorquamen j welke hy nogtans , Om
dat zy hem nog te magtig waren , voor

een tyd wat ftreelen^ en over en weder

aan de hand houden , dat is, dan eens de

cene, dan wéér de andere, wat fchyn

van meerder vriendfchap toonen moeftj

om zo metter tyd den eenen door den

anderen kleen te maken, de zelve daar na,

K k als

ifo?.

Tegen
welke hy
zich

wapent.

En zich

by ons

voegt.

Hy veft

andetd
zyn
naam.

Zoekt
zich en
ran ons,

en de

Kafliiiaa-

nen , te

ontflaan.
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Maakt
een begin

met ons

,

't geen

misluk-

kende, hy
fyn weet
te ver-

fchoónen.

Moeje-
lykheden

ons door

als hy zyn tyd daar toe geboren zag,

beiden weg te jagen, en dus de inkom-

ften van zyn ryk by de Nagel-handel,

daar zy beiden maar 't oog op hadden , en

veel van na zich fleepten, alleen en zeker

te bezitten.

Dit was de reden ook , dat hy eenigen

tyd na zyn komft tot de Kroon, en om
zich quantzuis van zyn belofte , aan de Ka

-

ftiliaanen gedaan, tequyten, met al zyn

vermogen en met veel konftenaryen en

Kaftiliaanfche vonden getragt heeft, door

hulp van hun, niet uit zugt voor hunnen

Godsdienft, aangezien hy Moorfch was,

en bleef, maar uit enkele ftaatkunde , en

om al 't vorige tegen hen gefmeed, hen

te doen vergeten , ons den voet te ligten,

en dat wel in zulk een tyd , als hy kans

meende te zien, om ons, toen op 't

fwaldle zynde, 'er eerft uit te boenen,

en daar na, op een gunitig voorkomen-
den tyd, even eens met den Kalliliaan te

handelen.

Als hem nu dit quam te mislukken,

zo ontbrak het dien Vos aan geen dek-

mantels, om zich by ons daar over te

ontlchuldigen, en ons aan te wyzen, dat

dit de aanleg der Kaltiliaanen was , en

dat hy .daar af ganlch geen kennis ge-

had had.

Zo had hy met de Kaftiliaanen, zo

met ons , meer dan eens gedaan ; dan den

genen , die hy zo meefterlyk bedrogen

had , weer zeer liftig vleiende , met aan-

bieding van hunnen vyand volkomen te

willen dempen.
Dit wift hy by ons met zo veel fchyn

en hartelykheit te doen, dat wy dit voor

dien tyd gelooven, of, vermits wy anders

niet konden, voor goede munt in fchyn

,

fchoon beter wetende, aannemen moe-
iten j in hoedanigen geval hy zich daar

na altyd weder heimelyk by den Kaili-

liaan , zo wel als by ons , wift te regt-

vaardigen.

Zo ftonden de zaaken hier, als de Heer
Ie Febre zyn Landvoogdy, na de Moluc-
cos agt jaren beftiert te hebben , aan den

Heer Gillis Zeifl, als Prefident, over gaf.

Wat ongegronde voorwendingen van

zyn regt op verfcheide landen in Amboi-
na Hhamza ons van tyd tot tyd voorgeftelt

,

en wat liftige quellagien hy ons daar by
aangedaan heeft, zal ik hier na, van de
landen onder de Kroon van Ternate han-

delende , melden.

In Amboina ftookte hy, daar hy maar
kans zag, de zynen tegen ons op, en

wierden zyn onderzaaten daar al ten eer-

ften zo ftout , dat zy zich niet ontzagen

een borgers Praauw omtrent het eiland

Noeflalaoet te overvallen, daar in twee
Nederlandfche borgers dood te flaan , en
agt hunner Slaven gevangen te nemen.

Ü K S E
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Gorcom, mogt hier over aan zynen Stad- 7yn j

houder, Leliato > klagen ; maar die hield houdi

zich onwetende van alles , en wierp de '" Al

fchuld op die van Boero, zeggende, dat ' ï ni

zy Ternate af, en den Tidoiees toege-

vallen waren > zonder dat 'er verder iets

af quam.
Tn den jare 1618, in Maart, ontzag in'tj;

zich die zelve Stadhouder niet veertien 161&.

Jonken, te weten, agt op Loehoe > vier

op Cambello, en twee op Manipa, om
Nagelen te (luiken , te dulden j en fchoon

de opper-Koopman van Amboina , de

Heer Philip Lukaszoon^ den 7<len zelf na
Loehoe ging, en aan hem vertoonde,

dat dit met de gemaakte verbonden
ftreed , zo kon men egter niet beletten

,

dat de Nagelen van Loehoe na Cambello
gevoert , en daar aan de vreemde hande-

laars als in ons gezigt verkogt wierden.

En om 'er zich uit te drajen , had men
het zo weten te belleken, dat de Pati,

of Grave van Cambello, zich quantzuis

als een wederfpannige aanflellende, rond
uit zeggen zou, dat hy nog onder de
Hollanders, die al zyn boomen omge-
hakt hadden, nog onder den Kimelaha,
ftaan wilde, en dierhalven zyn Nagelen
verkoopen kon, daar 't hem luftte, 't

geen dan immers de Stadhouder Leliato

niet beletten kon.

Om nu te beter zyn rol hier in te

fpeelen, verzogt hy ook zelf onze hulp,
om al de vaartuigen van Cambello na

Loehoe te fleepenj dog de onzen, die

zyn geveinftheit zeer wel kenden, waren
zo zot niet dat ze hem dit inwilligden,

aangezien zy wel wiftcn , dat hy daar by
niet anders zogt, dan de winft der Nage-
len alleen voor zich te hebben.

Wel is waar, dat Koning Hhamza
,

om ons wat zand in de oogen te werpen,
by vertrek van den Heer Ie Febre over

Amboina (daar hy den 8ften April in 't

jaar i6z8. quam) een brief aan Kimelaha
Leliato met hem mede gaf, waar by hy
hem, en alle de Lands-grooten, die daar

zyne onderdaanen waren, op de hoogde
ftrafte verbood Nagelen aan iemand an-

ders, dan alleen aan de Nederlanders, te

leveren; dog zulke brieven hadden de

onzen al meer van Modafar gezien, zon-

der dat 'er egter het minfte op gevolge

wasj behalven dat men ook dagelyks

nog de quade gangen van Leliato zeer

klaar daar by befpeurde, dat 'er van daar

geen een pond Nagelen inquam ; al 't

welke ons dan eindelyk noodzaakte twee

fchepen na Loehoe, en Cambello te zen-

den, om al onzen omflag, en volk, van

daar te lichten; hoewel dat op Cambello

met zeer veel ongemak, uit een onnoo-

zel voorval gefproten, (gelyk wy dat

breeder

Aang

daan.

«ge-

veinsde

lalt na

Amboi-
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breeder onder Amboina zullen aannaaien)

gefchiedde.

IL'.j Men fprak LeJiato den 26ften April

rt;rt hier over aan, maar daar volgde al mede

fj. niet, dan een enkele belofte, en tegen-

ftrydige blyken, op: want veertig Cora-

cora's, uit de Xoelafche eilanden, al in

Maart op Loehoe gekomen, zich ver-

ftout hebbende, twee vaartuigen, dooi-

den Koning van Boeton aan ons gezon-

den , en na onze velling op Leitimor

zeilende, niet alleen te nemen, maar ook

voor prys te verklaaren, zo kon men van

hem geen wedergave van de zelve, en

veel min regt 'er over, krygen, dewyl

men Mig voorgaf, dat dit door een

vloot des Konings, waar over hy niets

te zeggen had, gedaan, en ook die zaak

al in 's Konings handen was , weshalven

hy zich daar mede niet kon noch dorft

bemoejen.

Ook was hy zo ftout, dat hy, by 't

vertrek van den Ambonfchen Landvoogd,

den Heer Jan van Gorcom na Batavia , aan

den algemeenen Landvoogd van Indien

,

de Heer, de Carpentier, over de onzen

nog wel klagen dorft, als hebbende zeer

veel ongelyk door de onzen geleden , en

dat tot deze tyd toe zeer geduldig ver-

dragen.

Maar zo ras was de Heer Philip Lucas-

zoon geen Landvoogd van Amboina ge-

worden, of hy toonde, hoe valfchelyk

men de onzen had befchuldigt, en hoe

onregr v-aardig hy, en zyn Koning, voor

gewend hadden , regt op verfc'heide vol-

keren in Amboina te hebben, die hy nu
duidelyk, en tot zyn eigen overtuiging,

aanwees onderdaanen van de E. Maat-

fchappy te zyn.

. Om dit met te meer vrugt te doen,

had zich die Heer in Auguftus na Hitoe

begeven, alwaar Leliato, en onze opper-

Kooplieden van Loehoe, Cambello, en

Liflïdi, mede quamen; dog hoe zeer hy
hem daar van ook overtuigde, zo kon

hy daar egter niet by beruftenj maar

wendde voor daar mede te moeten wag-

ten, tot dat zyn Koning, en de alge-

meene Landvoogd van Indien , zelf in

Amboina verfchynen, en de gefchillen

over de Landfcheiding , en regten des

Konings aldaar, te zamenbefliflen zouden}

een zaak , waar toe de Heer Lucaszoon

den algemeenen Landvoogd ook zeer

flerk aanzette, aangezien zonder zyne

tegenwoordigheid in die geweiten niet

veel ten voordeele der E. Maatfchappy

te doen viel} buiten dat Leliato ook de

MacafTaren voor geen vyanden , voor en
al eer hv daar toe mede laft van zyn
Koning had, verklaren wilde.

Ook wilde hy geen gevlugte Slaaven

weer geven, nog over de moorden, op

OOI
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Cambello , en Noeflalaoet door de zynen 1619;

gepleegt, regt doen, voorgevende, daar

over eerft aan zyn Koning te moeten
fchryven, waar op nok antwoord ver-

nomen, en waarfchynelyk ook noit ge-

fch reven is.

In deze zelve maand Auguftus , en al DePrins

eenigen tyd te voren , befpeurde men in
f]s i^ofd

Ternate een groot ongenoegen tuiïchen van een

Koning Hhamza, en den Zeevoogd, Prins vloot

Aali, te meer, alzo die laatfte, na zo c°rac?*
t"9 *! lilt

veel geda;ine dienften aan de Kroon , nu
-fern ate.

weer voorby gegaan was.

Dit deed hem vol lpyt maar reden

zoeken, om zich van den Koning, ja

van geheel Ternate , te ontdaan, om op
een andere plaats te gaan uitwrokken

j,

't geen de Koning zeer wel lyden mogt,
en daar hy hem veel dienft mede deed,

vermits hy hem hoe langer hoe meer be-

gon te mistrouwen.

Men gaf dan voor, dat men zo ftrl

niet zitten, maar 't een of 't ander on-

dernemen, en een vloot, om daar nieu-

we landen mede te gaan winnen , bouwen
moeftj 't welk Aali, wel lont riekende,

zo ras niet vernam , of hy bood daar toe

zyn dienft aan, 't geen Hhamza hem
genegentlyk voor alle andere toeftond,

alzo hem niemand zo zeer in de weg, of
zo verdagt was . Ook gaf hy hem deze

navolgende Authorizatie meJe.

In 't Kafteel Maleyo den 1 ften Juny
in 't jaar f628. Tranflaat van de
Authorizatie voor Kaitsjlli Aali,

als Kapitein Laoet , om daar mede
te gaan na Amboina , door den
Koning van Ternate aan de andere

zyde gefchreven, in prefentie, en
met toeftemming van de Soa Siva's,

Sengadjl 's, 'Kimelaha 's, en ande-

re, reprefenterende den Raad van
Ternate.

IK, de Koning van Ternate, heb dezen Auttori-
briefgefchreven In 't Fort Maleyo , tot ïatie

een getuigenis de maand Ramalaan nemende ; ^
00T

.

taant ik heb tny by den Gouverneur alhier Hhamza
met zj'Wi?» Raad, den ouden Fifcaal, zyn aan Aali

Kooplieden, en zyn verdere Raads-per- mede-

zoonen, nevens de mynen, dé Soa Siva Is, Sc8ev«>»-

met alle de Sengadji 's van 't eiland , binnen

't Fort Maleyo vervoegt
, gefproken ,

gebitsjaard, ulieder brieven, de Millïven

des Gouverneurs in Amboina gelezen, en

overzien, en daar uit befpeurt, dat, in-

gevallen het alzo wezende, daar in niet

voorzien en voierd , t'avond of morgen de

Amboinezen , en Hollanders , overhoop

zullen leggen , derhalven met den Hollander

overlegt, om een einde van de zaak te

maken , en goedgevonden den Kapitein

Laoet derwaarts te zenden , om alles ta

K k 2 door-
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^iS- doorgronden , en tot een goed einde te

brengen , tven of ik zelfs in perzoo» by u-

lieacn ver/cheen , derhalven zult gy het

daar voor aannemen , dat al 't gene hy in 't

fuk van JuiHtie, als anderszins , verligt
,

zo tw/ wezen zal, even of het door myn
perzoon gefchiedt was , ei erznlks , ingcvalk

hy bevind de Hollanders gelyk, en dat gy-

lieden, eenifzir.s qualyk gedaan zult heb-

ben, zo zal 't aan hem (laan, en in zyn

vermogen wezen , te firaffen na zyn wel-

gevallen , alwaar het aan goed , lyf, en

leven } byaldien gylieden daar mede te vrede

zyt , zal 't wel zyn, en ingevalle niet , zo
• zei hy zich met zyn armade by de Hollan-

ders vervoegen in Amboina , en ulieden

fraffen, dog ter contrarie de Hollanders

zich niet willende in redelykheit laten vin-

den, zult gylieden u met hem, en den

Gouverneur in Amboina Combineren,
om dat te remediëren: want wy hebben

zulks alhier met hun gebitsjaard, en goed-

gevonden, zo gylieden myn ordre eenizzins

komt te contrariëren , of u jegens de Jufti-

tie , die wy aireede hier befloten hebben dat

over ulieden gedaan zal werden, te oppo-
neren , moogt gy denken , dat ik niet ben

,

gelyk. de voorleden Koning, myn neef, in

wiens plaats ik gefuccedeert ben, wiens

ordre gy zo menigmaal overtreden hebt,

derhalvtn zend ik mynen broeder , den

Kapitein Laoet over de Moluccos, om
myn Konings regt, «zjuftitie, even of ik

zelf in perzoon daar prefent was , na be-

hooren uit te voeren , waar tegens gy u niet

zult feilen, gelyk voor dezen meermalen

gefchied is, maar naar het einde hebben om
te zien : want ik zal ook volgen ; en de

Gouverneur alhier fchryft diergelyken brief

als dezen aan den Gouverneur ald.iar
,

derhalven denkt op 't einde. En ftond on-

der aan de regterhand door den Koning
zelf gefchreven-, was geteekent Wafalam
Billahairi , 't welk te zeggen is , God geve
u goed geluk. En aan de linker zyde

Joom il ahhad, dat is, den eerftendag,

of onzer Sondag ; en boven op den brief

fond: Soerat Sulthaan achaloe Emir el

Moemenim Hhamza, Naflaron Minal-
lahi Sjah.

Ver- Hy vertrok dan in 't jaar 1628. met
fchynt in zeven en twintig Coracora 's uit Terna-
Amboina. te? j n de hoedanigheit van Zeevoogd

van die vloot , met vyftien honderd
koppen bemant ; waar nevens de Koning
een zeer wydüitgeftrekten laft gevoegt
had, om voor eerftde gefchillen over de
Landfcheiding in Amboina te vereffenen

i

en dan van daar na de Xoelafche eilanden,

én na Bangay te gaan , om de Macaflaren

te verdryven , die zeer onbefcheiden daar

in gevallen waren.

Dit was quantzius Hhamza 's laftj
-

maar Aali 's oogwit was niet anders, dan
om zich eigens in Amboina als Koning
op te werpen , en het daar met fchatten

en fcheeren van die onderdaanen gaande
te houden.

Dus quam hy dan in Auguftus met zyn
vloot voor Aflahoedi, een dorp op Ce-
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ram, en dat juift op een tyd, dat 'er eea,

aardbeving voorviel, weshalven de by-

geloo^ige inlanders van zyn komft niet

veel goeds voorfpelden.

Hy bragt in zyn gezelfchap den Ki-
melaha Loehoe, zoon van Adja, en neve

van Leliato, mede, om hem des noods,
J^jj"

1

alzo 'er reeds fterke klagten over Leliato

gedaan waren , in des zelfs plaats daar als

Stadhouder des Konings voor te ilellcn.

Den t^den O&ober quam hy met
veertien Coracora 's aan de hoofd-veiling,

op Leytimor, wierd deftig daar inge-

haalt, en gaf by zyn aankomft groote

hope aan een iegelyk, van aldaar iet

goeds te zullen uitwerken} 't geen ook
mogelyk zou gefchied zyn, zo de nydige

Stadhouders hem in alles den voet niet

dwars gezet hadden.

Hy verklaarde aanftonds de Macaflaren V»
voor vyanden, verbood hen ergens aan

te lokken, en trof ook op den ziften een

verdrag met den. Heer Lukaszoon, be-

helzende een vernieuwing der oude ver-

bonden wegens de Nagelen , 't vervolgen

der Macaflaren als vyanden , 't niet aan-

houden, en wedergeven van alle weg-
loopers , en dat een iegelyk als bevorens

in zyn bezit , zo als het toen was , blyven

zou ; welk verdrag ook de Kimelaha
Leliato^ mitsgaders al de Orangkajen of

inlandfche hoofden van Hoewamohel , ge

•

teekent hebben.

Hy bleef aan de vefting Vidtoria twee Wierd

maanden lang , voornamelyk om zich van de

van alles wel te laten onderrigten, fchoon ^
beide de jaloerfche Kimelaha 's met al

hun vermogen zeer liftig in 't geheim
daar tegen werkten.

Gedurende zyn aanwezen aan die

vefting begon zyn fcheeps-volk de pypen
wat te ftellen; 't geen de Amboineezen
niet wel konnende verdragen , hen nood-

zaakte dezelve uit hunne Tuinen te flaan,

Den yden December vertrok hy na de Dogwi

kuft van Hitoe, en verder na Loehoe, de 'n"

wierd op beide die plaatzen zeer wel in- ^"
1(

|™

gehaalt, en met de waardy van tweedigbe-

duizend Ryksdaalders aan kleeden en handelt

Gongen (den rykdom der inlanders) be-

fchonken.

Hy verzamelde zyn vloot op Loehoe
weer byeen, die tot vyf en dertig Cora-:

cora 's was aangegroeit, waar mede hy

voorgaf de Suid- of binnen -zyde van

Ceram te willen bezoeken, en de gevlug-

te Bandaneezen op te vangen.
ZES-
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ZESDE HOOFDSTUK.

ZEift overleden, en "Wagensveld gezaghebber. Lodeflein zevende Landvoogd der

Moluccos. Slegte bedryven van Aali, en Leliato. Welke laatfle werd afgezet.

En Loehoe Stadhouder in Amboina gemxakt. Nieuw verbond tujfchen Koning

Hhamza, en Lodeftein. Aali van beide de Stadhouders heimelyk gequelt. V Konings

misnoegen over zyn gedrag in Amboina. 't Verbond van Aali, en Loehoe V aanftclling,

goedgekeurt. Zyn goed gedrag in 't eerft , dog maar in fchyn. Aali begint te Jïinken in

Amboina. Slingze handel der twee Stadhouders, Loehoe, en Leliato. Goedkeuring

van V verbond , voorleden jaar gemaakt. Aali 's vertrek uit Amboina., Van de Xoela 's.

En van Boeton. Daar hy by den gezant, Caan, aan boord komt. En dien hy een

brief aan den opper-Landvoogd, Specx, mede geeft. Hy eifcht van den Koning van

Macaflar ecnige Ternataanfche flaatzen weder. Dog werd, door zyn beftel, op Boeton

vergeven. Hhamza zend ca gezant in Amboina. Hhamza 's valfche fireken ontdekt

in Amboina. Van den Heuvel komt in Ternate. Johan Ottens, agtfte Landvoogd
der Moluccos. Hhamza zend een gezant met volle magt , om ons genoegen te geven.

Loehoe, en Leliato afgezet, en vervangen door Fakiri. Des Sadaha 's bedriegelyk

voorgeven. Gebleken uit Hhamza V valfchen brief. En zyn zamenrotten met Kakiali.

De Macaflaren veroveren veel van Celebes Noord-kuft. Slegte ftaat der onzen in

Ternate. Door 't lang agterblyven der hulptroepen. Het nemen van een boot met volk.

Hhamza 's ftoutheit in 't maken van een vefting dicht by de onze. Al 't welke door de

komfl der febepen verydcld werdt. Van Broekom negende Landvoogd der Moluccos.

De Heer van Diemen vertrekt naar Amboina. Neemt Luciela, de verblyfplaats der

KimelahaV, in. Verzoent de Leytimorze Orangkajen met de E. Maatfchappy.

Vint 's Konings gezant op Luciëla. Met laft , om Leliato te lichten. Hhamza ver-

zoekt dat van Diemen in Ternate komen wilde. Leliato 's ongehoorzaamloeit . Niet

willende voor van Diemen verfchynen. Die 's Konings overkomft in Amboina verzoekt.

Sibori 's goede raad in den wind geflagen. Van Diemen vertrekt na Batavia. En
komt weder met een vloot in Amboina. Alwaar ook Koning Hhamza met de Koningen
van Tidore , Gilolo , en andere grooten, verfcheen. Die Leliato aan ons overgeeft $

dog den gevangen Loehoe weer los hat. Van Diemen vernielt veel vaartuigen voor

Cambelio. De Koning, en van Diemen, komen op de vergaderplaats tot Hila. Zyn
gezelfchap uit Ternate gebragt. Zyn aanfpraak. Stoute leugen der Loehoeneezen van
's Konings recht op eenige dorpen. Zyn ongegronde eifch door den Heer Ottens weder-

legt; dog door van Diemen, uit ftaatkunde, ingefchikt. Het nieuw verdrag met Ko-
ning Hhamza gemaakt.
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ber,
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Lan
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derjo-

luco,

NdertufTchen was in Ternate

de Heer Prefldent , en Land-
voogd Gillis Zeift, op den

i oden Auguflus in 'tjaar 1 6 18

.

overleden, in wiens plaats de

raad tot gezaghebber voor een tyd,

Pieter Wagensveld , aanftelde , die de

zaaken der E. Maatfchappy aldaar waar

nam , tot de zevende Landvoogd, de

Heer Gysbert van Lodeftein , volgens

befluit van hare Edelheden op den 2den

January, den 4<len April in 't jaar 162.9.

daar aanlandde , en tot die hoedanigheit

plegtelyk verheven wierd. Hare Edel-

lieden op Batavia vonden by 't voornoemt
befluit ook goed den opper-Koopman

,

Willem Bontius, met het Jagt Beverwyk
na Ternate te laten vertrekken, om daar

als tweede zyn dienft te doen.

Hoe fraai het nu Aali by zyn komfl: in

Amboina ook aangeftelt had, befpeurde

men egter in 't vervolg , dat hy om geen

andere reden daar gekomen was , dan om ifan\

's Konings onderdanen maar uit te merge-
s]e

„te
len j 't geen hy klaar beveiligde , wanneer bedryven

hy tegen onzen raad , van de onderdaanen van Aali

,

der E. Maatfchappy niet te quellen, na

de Ooft-kuft van Ceram ging , om daar

eenige fchattingen , nu zedert dertig

iaren niet betaalt , intemaanen, hoewel
hy onverrigter zake weer op Loehoe
quam.

In dien tulTchentyd had Leliato de
dorpen, Larique, en Aflaloelo, van ons

doen afvallen, hen belaftende na niemand,

dan na hem , te luifteren, buiten dat

met zyn weten ook agtien Macaflliarfche

vaartuigen , om Nagelen te fluiken , daar

gekomen waren.

Hier over- rukte de Landvoogd met
agtien Coracora 's na Boero; dog hoo-

rende, dat zy al weg waren, gierde op

Manipa aan, daar hy Prins Aali vond,

met den welken hy in hevige woorden
K k 3 over
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Welke
laatften

werd
afeeiet.

over dit breken van 't verbond raakte,

hem daarenboven zeer fcherp verwyten-

de , dat hy niets uitregtte , de zaaken

maar verergerde , en , na 't uitmergelen

der onderdaanen , en vullen van zyn

door teledige maar dagt

En Loe-
hoe Stad-

houder in

Amboina
gemaakt.

wierd 'er tuf-

den Land-en

N ;euw

zakken, nu
gaan.

Ook eifchte die Landvoogd van hem
een anderen Stadhouder op Loehoe, en

tot ons genoegen , vermits men met den

trotfehen imborft van Leliato niet kon te

regt komen.
Hoe zeer hem die fteek deed , kropte

hy dien egter met een Moorfche grimlach

op, en gaf den Landvoogd genoegen

met den Kimelaha Loehoe tot Stadhouder

des Konings, in Leliato 's plaats, voor

te ftellen.

Omtrent dezen tydt

Ichen Koning Hhamza
,

voogd van Lodeflein , weer een nieuv^

verbond , of accoord , in dezer voegen ge-

maakt :

ALzo -voor dezen ten tyde des overleden

Konings Modafar , Koning van
tuiïchen Ternate &c. wiens ziele God genadig zy,
Koning diverfche quade breuken en mist-erflanden in

en Lode-' de 0H^e voor dezen gemaakte bondige Con-
fkin. traéten zyn gekomen, en ingekropen, die

noodig tot onderhouding van de algemeene

ruft , afbreuk onzer vyanden , iveljland

dezes Ryks , en vernoeging onzer oude

befchuts-heeren , en goede vrienden de Hoog
Mog: Staten Generaal der vrye vereenig-

de Nederlandfche Provintien, zyn Prin-

celyke Excellentie Frederik Henrik
,

Prince van Orangie, Grave van Naf-

fau 8cc, en de Heeren Bewindhebberen
der vereenigdeOoft-Indifche Compagnie,
dienen geweert , en verbetert , om na dezen

ftri&elyk, en zonder te gedoogen dat we-
derom eenige verandering gefchiede, onder-

houden te worden, alles onvermindert de

gezeide voor dezen gemaakte oude Contrac-

ten by den vorigen Koning Modafar, en

der Ternataanen Raad, met de Heeren
Admiraals, Cornelis Matelief, en Frans

Wittert , mitsgaders den Heer Gouverneur
Generaal Pieter Both gemaakt, die wy
mits dezen approberen en begeeren, dat

volkomen effect in alles forteren zullen,

zo is V dat wy Sulthaan Ad ja Emir el

Moemenin Hhamza Nafleron Minal-
lahi Sjah, Koning van Ternate," &c.
fampt die van onzen Rade , op V goedvin-

den, en advoy des Heeren Jan Pieterszen

Coen, Gouverneur Generaal wegens den

Staat der Geünieerde vereenigde Neder-
landen in deze Indien, en Gysbert van
Lodeflein , Gouverneur over de Moluccos
met zynen Raad gezamentlyk vergadert,

hebben goedgevonden , bejlotcn , en gear- '

refteert het navolgende.

U K S E
.
Eerftelyk , beloven wy Koning van

Ternate den voor dezen gepleegde» Treves
met de Kroon van Spangien , en Tidore,
te verbreken, en in geener manieren met
haar eenig accoord, ofte onderhandeling,
zonder confent, wille nog weten van de
gezeide Heeren Staten Generaal , den
Prince van Orangie 6cc. of de Gecom-
mitteerden, aan te gaan, maar dezelve
ter contrarie met alk onze magt beneffens

hen te beoorlogen , ende vervolgen. Dat
alle de Nagelen zo hier in de Moluccos,
op de kufl van Ceram, de eilanden van
Amboina, en andere plaatzen onder 't ge-
bied'vallende , aan niemand ter wereld, dan
aan de Kooplieden van wegen de ver-
eenigde Nederlandfche Ooft - Indifche

Compagnie, gelevert zullen worden -.fchoon,

zuiver, droog, en wel geconditioneerd,
tegens vyftig Realen van agten de Bahaar
van 61 f. pond Hollands alhier, en in de
quartieren van Amboina ten pryze nujongft
tttffchcnmyn broeder, Kaitsjili Aali, Ad-
miraal der zee , ende de Heer Philip
Lucaszoon , Gouverneur aldaar , beraamt,
op pene, dat , wie contrarie bevonden word
gedaan te hebben, daar over op V hoogfte

geftraft zal werden.

Wy zullen van gelyken ook zorge dragen,

en aan alle onderzaaten bevelen , dat de

Nagelen behoorlyk geplukt, en de boomen
behoorlyk gehavent worden, zonder ie ge-

hengen dat de zelve afgehouwen , en Tuinen
in plaats van dien, als voor dezen meer'

malen is gefchiedt , gemaakt worden.

jflle Ch riftenen van den vyand over-

komende, of op den weg by ons ontmoet

wordende , V zy dan Spanjaarden , of eenige

andere Natiën , zullen by de zelve dadelyk

,

zonder hen eenigzins te befchadigen , maar
veel eer alle hulpe en vordering te doen, aan
de Gecommitteerden van de gezeide Hee-
ren Staaten overgelevert worden , zonder
iets daar voor te eifchen.

Mooren , en Heidenen , niet van onze

onderdaanen zynde , by de onderzaaten

van de gemelde Heeren Staaten komende,

om Chriften te worden, of by hen ander-

zins te woonen , zullen 't zelve zonder

tegenfpreken van iemand vryelyk mogen
doen.

Mede, als V gefchied, dat eenige onzer

onderdaanen, zo vrye, als dienftbare , van
den vyand gevangen, of anders daar geko-

men, en aldaar Chriften gemaakt zynde,

van daar weder wegvlugten , en zich onder

de gehoorzaamheit van de gemelde Heeren
Staaten, of de onze, begeven, zal zulke

perzoonen op hunne aankomft ten overftaan

van eenige van ons Gecommitteert ter

eenre, ende de Gecommitteerden wegens

den Gouverneur in deze quartieren ter

andere zyde , afgevraagt worden, onder

welke van beide 's gehoorzaamheit zy zich

willen
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willen begeven, welke perzoonen 't zelve

alzo afgevraagd , en zich onder des eenen of

des anderen fubje&ie hebbende begeven , en

zullen partyen namaals niet vermogen de

zelve perzoonen -wederom van de eene tot

de andere vlugtende te verfleken j agter te

houden, nogte weg te voeren; maar gehou-

den zyn, de zelve dadelyk, promptelyk,

en zonder eenig uitftel ter hand te ftellen,

dog wel verftaande , dat- alzulke perzoo-

nen voer dezen Slaven, of Slavinnen, en

geen Vrylieden geweeft zynde, zullen de

zelve aan de voor dezen hunne gewezene

meeflers betaalt worden , zo als de voorzeide

Gecommitteerden wegens de voorfchreve

Heeren Staaten begeeren , ieder tegens

zeftig Realen, de helft in contant, en de

re/l in kleeden , dog, Vrylieden zynde

,

zal men daar niets vermogen voor te

eijfchen.

Ende naar dien van weêrzyden differen-

te perzoonen, zo vrye, ah dienflbare,

voor dezen van de eene tot de andere over-

geloopen zyn, waar van de meejle al ver-

trokken en vervoert zyn , en niet wel moge-

lyk is voldoening van wederzyden hier in te

doen, zyn beide de partyen te vrede, de

zelve te laten ter dier plaatze , daar ze

jegenwoordig zyn , zonder de zelve namaals

wederom te eijfchen, maar ter contrarie,

eenigt van deze perzoonen , weder van de

eene tot de andere overloopende , zullen

partyen gehouden zyn de zelve dadelyk

weder over te leveren, om na merite, en

goedvinden van ieder van ons beide geftraft

te worden, waar aan zich de een nog de

ander niet zal hebben teftooren.

En alzo in den oorlog dikwils gefchiedt ,

dat van weêrzyden eenige by den vyand

gevangen werden gekregen , zal men in zul-

ken gevalle een generale verloffing doen, en

de oude voor dezen gepleegde gewoonte vol-

gen , namentlyk , eenige Hollanders , en

Ternataanen by den vyand, en eenige vyan-

den by de onderzaaten van de Heeren Staa-

ten gevangen zynde, zullen voor eerft de

onderzaaten van de gemelde Heeren Staaten

geloft worden tegens alzulke perzoonen , als

in hun handen zyn , ende meerder van

's vyands volk in, handen hebbende , zullen

daar tegen de gevangen Ternataanen geloft

worden , wel verftaande , dat alzulke gelof-

te Ternataanen op hun aankomft in prefen-

tie des Gouverneurs over deze quartieren

,

of hunne Gecommitteerden , ende de onzen

zal afgevraagt worden , by welke van beide

de partyen zy zich willen begeven, en zich

begevende onder fubjeélie der voornoemde

Heeren Staaten , zullen zonder iemands

tegenzeggen aldaar vermogen te blyven

,

zonder namaals te vermogen zich de eenmaal

aangenomen gehoorzaamheit te 'onttrekken,

maar gehouden zyn daar ceuwiglyk onder te

blyven , mits vry zynde van alzulken
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fomme van penningen ofte waardy van i^9>

dien , als tot hunne verloffing zal zyn ver-

flrekt , daar zy ter contrarie gehouden zul-

len zyn , zich weder begevcnae onder de ge-

hoorzaamheit der Kroone van Ternate,
te betalen alzulk een fommè of waardye
van dien * als tot hunne verloffing zal zyn
betaalt.

Van gelyken , alzo tegenwoordig de Hol-
landfche munte hier in trein gebragt, en de

Spaanfche uitgeweert is, en noodig zom-
wylen tot verloffing der gevangenen , als

anders, bet Spaanfch geld moet zyn ge-

bruikt , zullen de onderdaanen der gemelde

Heeren Staaten gehouden zyn ons daar toe

met Spaanfche munt voor andere, in de

plaats van dien, te voorzien.

Eenige misverftanden van weêrzyden ont-

gaande , zullen partyen gehouden zyn dade-

lyk by den anderen te komen , en de zelve na

regt , en reden, ter neder te leggen, en te

remedieren.

yllle 't gene voorfchreve ftaat , hebben wy
Sulthaan Hhamza , Koning van Ter-
nate &c. en Gysbert van Lodeftein,

Gouverneur over de Moluccos, fampt die

van onzen Rade alhier in de ftad Maleyo

,

op 't eiland Ternate vergadert, goedgevon-

den, befloten, ende geapprobeert , en tot

weering van alle verdere onluften , beloven

en fweeren wy 't zelve op ons Wetboek,
en eed, vaft en onverbrekelyk te zullen on-

derhouden, alles zonder arg , of lift. In

oirkonde der waarheit zyn hier van gemaakt

vier aleens luidende fchriften by ons beiden

onderteekent. In 't jaar onzes Heeren Jezu
Chrifti iözp. den I4<3en dag der maand
Auguftus. In 'tjaar Mohhammeds 1041.
den 22.ften dag der maand Rabi ui achir.

A&um in 't Kafteel Maleyo op Ternate.

Datum ut fupra.

Was geteeker.t,

Gysbert van Lodeftein,

Dog laat ons nu verder de verrigtingen

van den Prince Aali vervolgen.

Hy beloofde wel, Lcliato met zich uit Aali

Amboina te voeren; maar het gefchiedde werd

niet ; in tegendeel hebben deze twee ^"st^.
quaadaardige Kimelaha 's hem dat belet, houder?

en buiten dien gemaakt , dat zyn meefte heimdyk

volk op Manipa van hem weg liep; waar Secl
ue"'

door hy genoodzaakt wierd , zich op
Boano voor een tyd op te houden, tot

dat zyne Coracora 's, die hy op Manipa,

en Kelang, liet ophalen, en nog maar

vier in getal waren, wat zouden vertim-

mert zyn ; waar mede hy , alzo zyn volk

nog dagelyks fterk verliep, veel haaft

maakte.

Dit deed hy wel om dit verloopen

voor te 'komen , maar befpeurde niet,

dan
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laat, dat de twee Stadhouders,

als zyne Raaden gedurig by zich

hem dit alles veroorzaakten, en

de adder dus alomme met zich

's Ko-
nings

misnoe-
gen over

zyn ge-

drag in

Amboi-
iu.

't Ver-
bond van

Aali , en

Loehoe 's

aanftel-

ling.goed

gekeurd.

Zyn goed
gedrag in

't eerft.

In 't jaar

1630.

Dog
maar in

fchyn.
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dan te

die hy
hield

,

dat hy
voerde.

In de maand September dezes jaars

iózp. hoorde hy van eenen Calimbatta,

een amptenaar des Konings van Ternate,

dat die vorft over zyn gedrag in Amboina

zeer misnoegd was.

Dit niet wel konnende verduwen,

vertrok hy weer na Manipa, latende,

alzo hy zag , dat hy nu j en by zyn Ko-
ning, en by onzen Landvoogd in Am-
boina, in ongunft was, zyn gedagten

gaan , om na vreemde landen al verder op

te trekken.

Dicrhalven zond hy Calimbatta in

October als zyn gezant na den Koning
van MacafTar, onder voorwending van de

landen der Ternataanfche Kroon, die hy
na zich getrokken had , weer te eiflchen,

of anders hem met den oorlog te dreigen.

In November quam 'er nog een gezant

uit Ternate in Amboina, Sengadji Cajoe

genaamt, met fchriftelyken en mondelin-

gen laft aan Prins Aali , en met openbare

betuiging aan ons van 's Konings groot

misnoegen over Aali 's flegt gedrag in

Amboina, te gelyk ook in laft hebbende,

om daar verder na te vernemen. Ook
bragt hy 's Konings goedkeuring over

Aali 's vernieuwen der verbonden , en

over de aanftelling van Kimelaba Loehoe

,

mede.

In deze zelve maand vertrok Aali van

Manipa na Boero, om niet te lang op
een plaats te blyven, en die te veel uit te

putten, voorgevende, dat hy in 't korte

van Wayfama na Tomahoe, en zo verder

na Bangay , vertrekken wilde.

Kimelaha Loehoe , op de bekomen
goedkeuring van zyn Koning in Amboina
ook voorgeftelt zynde, droeg zich in 't

eerft byzonder wel, gevende aan de on-

zen , met het verdryven van de vreemde

handelaars, en het leveren der Nagelen
aan de onzen, zeer veel genoegen.

Dog dat het maar fchyn , en geen wa-
re deugd, of mecning, was, zag men
zeer klaar, wanneer in den jare 1630. in

het begin twee Macaflaarfche vaartuigen

op Lelïidi, en Cambello quamen, zonder
dat Aali, of Loehoe , zich daar eens mede
bemoeiden j durvende op onze klagte

nog wel zeggen, dat het geen Macaf-
faaren, maar onnoozele en flegte Ma-
levers, waren, die, tegenwind en ftroom

niet konnende opkomen, hem gebeden
hadden daar tot het ander Zaifoen te mo-
gen blyven , en verzoekende dierhalven

,

dat wy hen ongemoeit, dog zonder Na-
gelen, van daar wilden laten vertrekken,

terwvl hy, \ Konings, en onze zaken
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I verwaarloozende , zeer wel wift, wat hy
i daar voor van die vreemdelingen trok.

Ook begonnen de gemoederen der in-

landers, zynde 's Konings onderdaanen,

en inzonderheit ook de Hitoeezen, nu
een grooten afkeer van den Prins Aali te

krygen, tot zo verre, dat zy hem 't

Huwelyk met de dogter van den overle-

den Arigoena, oudften zoon van den Ka-
pitein van Hitoe, vlak afiloegen, 't geen
hem in Mai van Wayfama na Tomahoe
op Boero 's Weft-zyde verhuizen deed,
daar hy als een regte Zeevoogd in een
huis, op 't water gebouwd , zyn verblyf
met vier Coracora by zich hield.

De Landvoogd met eenige fchepen,
en inlandfche vaartuigen weer na Cam-
bello , en Lefïidi vertrokken , om de
vreemde handelaars van daar te verdry-

ven, moeit, op de vernieuwde bede van
Kimelaha Leliato, hen al wéér verfchoo-

nen, te meer, alzo hy niet in ftaat was
om hen, die zich daar zeer wel verfterkt
hadden , van Cambello te verdryven j

moetende met goede oogen aanzien, dat
'er maar zes der zelve vertrokken, en de
andere het ganfche jaar daar over bleven.

De Stadhouder , Loehoe , niet langer al

dit klagen, en aandringen der onzen op
't nakomen der verbonden konnende
veelen, begaf zich met der woon van
Loehoe na Manipa, en toen quam 2>-
liato weer op Loehoe , daar hy zederd
dien tyd bleef, en nevens zynen neve,
Kimelaha Loehoe, te zamen regeerde j 'c

geen wel verre van den laft door Hhamza
aan Prins Aali gegeven, van hem ten
eerften maar op te zenden, verfchilde.

Terwyl de zaken alhier dus heen
fchokten, quam omtrent dezen tyd ook,
zo in Amboina, als in de Moluccos , over,

de goedkeuring van 't verbond, 's jaars

te voren tuflehen Koning Hhamza , en
den Landvoogd van Lodeftein , vernieuwr,

en was van dezen navolgenden inhoud

:
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JAques Specx , Gouverneur Generaal Goed-

wegens de Doorlugtige Hoog Mogende •'«Tim

Heeren Staaten Generaal der vereenig- ™, '

de Nederlanden, zyn Princelyke Excel- voor;e .

lentie, Fredenk Henrik, by der gratie den ju

Gods, Prince van Orangie, Grave van èemli

Naflau , &c. mitsgaders de E. Heeren
Bewindhebberen van de Generale ver-

eenigde Geoörojeerde Nederlandfche
Ooft-Indifche Compagnie in Indien,

allen den genen , die dezen zullen zien, ofte

hooren lezen, faluit, doen te weten :

Alzo zedert eenige jaren herwaarts tuf-

fchen de Heeren Gouverneurs wegens de

Hoog Mog: Heeren Staaten Generaal

der vereenigde Nederlanden zyn Prince-

lyke Excellentie Frederik Henrik, by der

gratie Gods, Prince van Orangie, &c.

en

•ir,

16]

k

N
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én de E» Bewindhebbers der vereenigde

Geoftrojeerde Ooft-Indifche Compagnie

in de Moluccós als Amboina, ter eenre,

en de Stadhouders als opperhoofden van

de omleggende eilanden , ende dorpen yan

Amboina, ende Ceram wegens de Konink-

lyke Majefteit van Ternate in de gemelde

quartieren , ende de Moluccós , ter andere

zyde, verfebeide misverjlanden , en difte-

renten ontftaan, en by verloop van tyd zo-

danig toegenomen -waren, dat onze, en zyn

Majefteits onderdaanen daar door niet al-

leenlyk een geruime» tyd in groot misvertrou-

wen, ende oncenigheit , hebben gekeft , maar

dat ook gefchapen jlonden (tot ons, en zyn

Majefteits leedwezen) de zaaken in termen

van hoftiliteit te vervallen, welke veor-

fchreve misverjlanden, differenten, en on-

eenigbeden, nog by den gemelden Gouver-

neur, nog by zyn Majefteit, of zyn Maje-

fteits Stadhouders, in de gemelde quartie-

ren van Amboina, en Ceram, in eenige

jaren niet hebben konnen geafTopieerd of ter

nedergelegd werden , onaangezïen dat 'er

verfebeide Conferentien , en onderlinge

Communicatien wegens de gemelde refpe-

étive Gouverneur, ende Stadhouders, tot

dempingen van de voorfchreve oneenigbeden

,

zo in Amboina, als Ternate, hier over

gehouden geweeft zyn , tot dat eindelyk de

Heer Gysbert van Lodeftein , onze jegen-

ivoordigc Gouverneur in Ternate , en zyn

Raad $
• mitsgaders de Sulthaan Adja Emir

el Moemenin Hhamza Nafleron Minal-

lahi Sjah , Koning in Ternate
, geaffifteert

met den ganfehen Ternataanichen Raad,
mitsgaders den Heer Philip Lucaszoon,
onzen jegenwoordigen Gouverneur in de

quartieren van Amboina, geaffifteert met

zynen Rade , en de natureele leden uit den

Land-raad aldaar , mitsgaders Kaitsjili

Aali (repreienterende in die tyden zyn

Majefteits perzoon aldaar) geaffifteert

met zyn Majefteits Stadhouder, Leliato,

de Landvoogden van Loehoe , Cambello,

Leffidi , ende de hoofden van de omleggen-

de landen , en dorpen van de Oeli Siva 's

,

en Oeli Lima 's, op onze, en zyne Maje-

fteits approbatie, alle queftien, en mis-

verjlanden ter nedergelegt , en in '/ minnelyke

met den anderen overeen gekomen , ver-

accordeert, ende bevredigt zyn, onder al

zulke Conditien , en artykelen , als de

Originele Contracten by de gemelde re-

fpeétive Gouverneur, ende zyne Majefteit

van Ternate, Kaitsjili Aali in den jare

1629. gemaakt, en reciproquelyk getee-

kent , breeder is blykende,

2.65

met advys van onzen Raad,»<j bare forme, IÊ3ö -

en inhoudens, gelaudeert, geapprobeert

,

en geratificeert hebben, gelyk wy die lau-

deren, approberen, en ratificeren, mits

dezen, belaften, en bevelen derhalven alle

Gouverneurs , Prefidenten , Comman-
deurs, ende Opperhoofden, die van wegen
de Hoog Mog: Heeren Staaten Generaal

der vereenigde Nederlanden, z)n Prince-

lyke Excellentie , ende de E. Bewindheb-
beren van de Geoctrojeerde Ooft-Indifche

Compagnie, uit onzen naam jegenwoordïg

in de quartieren van Amboina, en Terna-

j
te Gouverneren , en Commanderen, of

I
hier namaals zouden mogen komen te Goü-

I verneren, ende te Commanderen, de ge-

]
melde Contracten onder alle plaatzen , onder

hun gezag , en gehoorzaamheit folterende

,

in alle hunne leden volkomelyk , en religieus,

te obferveren , en te doen obferveren,

mitsgaders tegen de Contraventeurs van
dien op bet rigoureufte te procederen, en

te doen procederen, op pene van te ver-

vallen in de hoogfte ftraffen , alzo wy zulks

tot augmentatie van de onderlinge vriend-

fchap, en vermeerdering van de mutuele
Commercie, ten beften van den Terna-
taanfehen , en onzen ftaat , mitsgaders af-

breuk van onze algèmeene vyanden, alzo

bevinden te behooren.

Aldus gedaan in V Kafteel Batavia, de-

zen eerften Maart in V jaar 1630. geteekent,

Taques Specx. Ter zyden Compagnies
Zegel in rooden lakke gedrukt. Ter Or-

donnantie van de Ed. Heer Gouverneur
Generaal,

Zo is V. dat wy

IVas geteekent
j

D r
. van der Lee,

Zedert dit nieuw indringen van Leliato

zag men hoe langer hoe

zien, geventileert

,

en overwogen hebbende de gemelde Con-
tracten, en Conditien, daar in geftipu-

leert, zulks als ons de zelve by onze gemelde

reipective Gouverneurs van x\mboina, en

de Moluccós, toegezonden zyn, de zelve

I. Deel.

in de regeering,

klaarder dat zy beide 's Konings verbon-

den met voeten traden, heulende open-
baar met de vreemdelingen, en met al

onze klagten den ipot dryvende.

De Prins Aali, eindelyk ziende dat hy Aali 's

by de onzen in Amboina ftonk , en by vertrek

deze twee Stadhouders met den nek aan- ™ c
.

Ara-

gezien wierd, bleef tot in November op
01

Tomahoe, wanneer , ook 's Konings
Raaden hem verlaten hebbende, hy met ^ <je
drie Coracora 's na de Xoelalche eilanden Xoela 's,-

overftak , alwaar hy weer een vloot van

tien Coracora 's verzamelde , en in 't be- iD 'tjaaf

gin van 't jaar 163 1. daar mede na Tam- 1631,

boeko trok , dat hy den MacniTaar weer
ontwrong , en onder Ternate bragt.

Eenigen tyd daar na vertrok hy na Boe- ^ ^
ton , daar hy zich nederfloeg , om op de Boeton.

een of de andere gunftige gelegenheit te

wagten.
LI Hy
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1631.

Daar hy
by den
gezant

Caan aan

boord
komt.

Dien hy
een brief

aan den
opper-

Land-
voogd
Specx

mede gaf.

Hy eifcht

van den

Koning
van Ma-
caflar

eenige

Terna-
taanfche

plaatzen

weder.

Dog
werd
door zyn
beitel op
Boeton
verge-

ven.

Hhamza
zendeen
gezant

in Am-
boina.

Hy was daar nog in 't jaar 1632. in

April , wanneer hy den Heer, Jntoni

Caan , Bevelhebber in dienft der E.

Maatfchappy, en met zekeren geheimen

laft van Batavia als gezant aan de Konin-

gen van MacafTar en Boeton gezonden ,

den 231^1 aan boord quam bezoeken.

Hy roeide eerft met zyn Coracora drie

maal rondom het fchip van dezen Hol-

landfchen gezant, wierd, aan boord ge-

komen, van den zclven deftig onthaalt,

en vertrok toen weer met zyn Coracora

na land.

Wanneer de Heer Caan weer na Ba-

tavia zeilde
,

gaf hy hem een brief aan

den Heer Specx, algemeenen Landvoogd
van Indien , mede, waar in hy zich ver-

fchoonde over vier jaren verblyf in Am-
boina, en nu nog genoodzaakt te zyn op

Boeton te blyven, om den Koning van

MacafTar tot zyn pligt in 't wedergeven

van die .plaatzen, by hem genomen, en

die tot de Ternataanfche Kroon behoor-

den, aan te manen, of, by weigering,

hem met den oorlog te dreigen.

By deze plaatzen verftond hy niet al-

leen de geheele Oofl-kuft van Celèbes>

maar ook de eilanden Pangefane, Saleyer,

en andere daar omtrent gelegen, en van

ouds al door Koning , Baab Ullah , onder

de Ternataanfche Kroon gebragt.

Dog de Koning van MacafTar, hem
met zoete woorden pajende, maakte veel

meer werk , om zyn jonken na Amboina
klaar te krygen, om op Boero, of wel
op Ajer Mira, endaar om flreeks, een

vatten voet tot zyncn fluik- handel met
Nagelen te zetten ; hoewel hy onder-

tuffchen, om van Jali 's dreigen ontfla-

gen te zyn, bezorgde, dat hy op Boeton
door eenige Confituren, hem ten ge-

fchenk gezonden, vergeven wierd.

Dit was het einde van Aali , in zich

zelven een moedig, en wakker Prins,

die waarlyk veel beter, dsmHbamza, de

Ternataanfche Kroon weerdig was, en

geenzins verdient had, zo onwaardig zyn
leven te verliezen.

Wat moeite wy nu verder met 's Ko-
nings Stadhouders Leliato , en Loehoe , in

Amboina gehad, en hoe zy de onzen
van tyd tot tyd met vreemde handelaars

gequelt , en allezins geplaagt hebben,
zullen wy omftandiger in de verhandeling

der zaken van Amboina toonen.

In dit zelve jaar quam 'er ook een

gezant des Konings van Amboina, zo
hy voorgaf, uitdrukkelyk gezonden , om
de gewezenc onluftcn wegens de vreemde
handelaars af te doen ; maar ons opper-

hoofd op Loehoc zond aan den Ambon-
fchen Landvoogd een affchrift van den
brief door Koning Hhamza aan zynen

Stadhouder aldaar gefchreven, waar uit
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klaar bleek, dat die brief van ee/i geheel
tegenftrydigen inhoud met dien was, Hh
welken de gezant Guaffo uit 's Konings 's v»

naam aan den Landvoogd gebragt had. ftree

In den zelven belafte hy hem duidelyk, P
nt

^
de vreemde handelaars, alfchoon men daar

ôin
over met de Hollanders weer in oorlog
raken mogt, aan te houden, aangezien

hy van hun meer voordeel, dan van de E.
Maatfchappy, trok.

Hier quamen zyn Kafliliaanfche {tree-

ken, hoe lang ook door hem verborgen
gehouden, nu aan den dag; weshalven
de onzen , lang genoeg van hem , en
zyn bewintsluiden, befpot, voortaan ge-
noodzaakt wierden hunne zaaken aldaar

geheel anders te rigten , en aan hen bei-

den evenveel geloof te geven.

Met een woord moeten wy hier tuf-

fchen by zeggen, dat de Heer van Lode-

ftein uit het vaderland ordinaris Raad van
Indien gemaakt wierd, en 't al bevorens

gemaakt was j dog 't behaagde haar

Édelheden niet dit op te volgen, waar
van de Heeren Brouwer , van Dïemen , en
van der Burg reden in een brief aan de
Heeren Seventienen van den jiften De-
cember des jaars 163^. gaven, hoewel
die niet zeer voldoende wasj alzo de
Heeren Seventienen hun doen in dezen
impertinent noemden.

Terwyl men in Amboina met de E.
Maatfchappy even eens, als de Kat met
de Muis, fpeclde, vernamen onze ampte-
naaren in Ternate mede dagelyks nieuwe
blyken van Koning Hhamza 's dubbelhar-

tigheit, met welken zy gedurig, over

kleinigheden zelf, overhoop lagen.

In 't jaar 1633. vertrok de Advocaat Van

d

Fifcaal van Indien, de Heer, jtntoni van Heuvi

den Heuvel, gevolmagtigt om den ftaat J
(omt

.

der drie Oofterfche Landvoogdyen te
J

jn Tc
gaan bezigtigen, in Juny uit Amboina na nate,

Ternate, daar hy met den Fifcaal Johan
joI„n

Ottens den 6"den Auguftus aanquam; die ottens

daar den iyden a ls agtfte Landvoogd der ag' 1

^
Moluccos , in de plaats van den Heer van Lan

;j

Lodeflem, die toen vertrok, door van der Mi

den Heuvel aangeftelt is. luccos.'

In 't jaar 1634. verfcheen in Amboina
weer een gezant des Konings.

Den ij-den January quam eene Kait- in 'tja*

sjili Sibori Lakfamana met den Tolk, l(>34-
'

Geratd Roelofzoon , vooraf met een Ter- u

J

am,

nataanfche Coracora aan de vefting Vic*to- ecn ge
.

ria, met berigt, dat zy 's Konings groo- zantiw

I

ten gezant , Sadaha , met een andere vo1'^"

Coracora op Boero gelaten hadden, en
onS ge-

c f at zy een brief des Konings mede brag- noegen

ten, behelzende, dat deze Sadaha met te geve

de opperlte magt, om alle gefchillen te

befliflen, de vreemdelingen te verdryven,

beide de Kimelaha 's, Loehoe , en Leliato,

met al hunnen aanhang na Ternate te

bren-
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^4, brengen, en om eenen Kimelaha Fakiri,

L hoe, van Boero, in hun plaats te Hellen, om
KLelia- ons in alles genoegen te geven

,
gezonden

K N.

tü'ge-

ic, en

ve au-

gedoor

Fan'.

Di Sa- Immers uit des Sadaha 's wezen.
'

s dere bedryven , zag men klaar
beiege-

lyl.oor-

gen.

267

Ó.e-

keuit

Hlmza

wierd.

Vergulde pillen uit de zelve doos , als

al de vorige, waarom de Landvoogd 'er

ook niet meer van geloofde, dan de tyd,

en zaken , hem rieden aan te nemen.
en vor-

dat hy

niet de minfle genegenheit had , om iets

van alles, 't geen hy belooft had , uitte

voeren. Ja 't was zo verre van daar,

dat hy in tegendeel al weer de zelve

voorwendingen van 's Konings regt op

vericheide landen in Amboina even onge-

grond , als voor dezen Lcliato , voort-

bragt. Zelf fchaamde hy zich niet , de

Orangkajen van Hitoe , en anderen , tot

het afioopen van de veilingen van Loehoe,

en Hila, fterk met woorden aan te zet-

ten, om welke te meer kragt te geven

,

men ook een brief des Konings, daar toe

mede {trekkende , en zonneklaar zyn

1635.

Slegten

ftaat der

onzen in

Ternate.

Gelyk nu de zaaken der E. Maatfchap-

py , door Hhamza. 's geveinfdheit, en
looze {treeken, zeer (legt in Amboina
Honden, alzo waren zy toen ook niet

beter in Ternate geitelt.

Immers zodanig vond het hier de
opper-Koopman, Henrik Hagenaar ^ wan-
neer hy met het fchip , Grol , den z^en
February in 't jaar 163 f. voor de veiling

Orangie ten anker quam.
De Landvoogd

, Johan Ottcns^ de

opper 1 Koopman , de tweede van die

beltiering , Jntoni van Leeuwen , Nico-

laas Cloet , hoofd van Gnoffickia op
Makjan, en meer andere leden van den troepen.

Door 't

lang

agter

blyven

derhulp-

bri
-

.

$ lfche zamenzweering met Kakiali aanwyzende,

gebruikte, de welke egter de Radja , of

Koning , nevens de Orangkajen van

Hitoe, om dat ze aan Kakiali , en niet

aan hun, gefchreven was, niet wilden

ontfangen. Daarbeneven wilden de Hi-

toeëzen ook geenzins den naam van Ter-

zagen metRaad dezer Landvoogdy
Arends-oogen uit na de hulptroepen , die

verwagt, en zo noodig hier vereifcht

wierden. Wel is waar , dat in die zelve

maand het fchip WafTenaar, en 't Jagt

Texel, daar

vertrokken

nog quamen ; dog die beide

En yn
Mi:n-

,0 n

mi Ka-
ki;

nataanfche onderdaanen dragen , even

gelyk ook de onzen hem zeiden, niet

een voet lands van 't gene zy met den

fwaarde gewonnen hadden, aan den Ko-
ning van Ternate te willen overgeven.

Egter wiit deze Sadaha door Kakiali
,

en anderen , het zo te drajen , dat men
met de Hitoeè'zen in een fwaren oorlog

raakte, waar van 't gevolg was, dat deze

gezant de Loehoeneefche Orangkajen,

onze vrienden
,

gevangen na Ternate

voerde , latende ondertuiTchen de Kime-
laha 's , Loehoe , en Leliato , nog op

Luciëla in de regeering blyven, zo dat de

oude Kimelaha , Fakir: , weer vrugte-

loos na Boero keerde.

Omtrent dezen tyd, nog in 't jaar

1634, vermeefterde de MacalTaar op Ce-

lebes Noorderdeel veel plaatzen der

Ternataanen, ais Manado, Gorontalo,

en Tomini, waar over wy onder J\la-

cafTar breeder fprekcn zullen.

In 't jaar 163 f. wilt deze, Koning

een boot

met
volk.

Dvia-

ca.ren

vi ve-

le veel

vs Ce-
le i

N.rd-

kt.

Ii jaar HJoamza ons nog al meer moeite in Am-
•'• boina te brouwen , en door de Boeronee-

zen, en Amblauwers, uit te werken,
dat onze wagt op Amblauw , in vyf

Soldaaten beltaande , verraderlyk ver-

moordt wierdj waar op een algemeene

oorlog in Amboina kort daar aan volgde,

by welken de Kimelaha 's in 't vervolg

van tyd die van Oma, N oeflalaoet , en

meer andere , tot afval wiften te brengen.

den iften Mai met den

Fifcaal , Daniël Ottens^ broeder van den

Landvoogd , als bevelhebber over deze

fchepen, na Japan.

Zeer veel nadeel bragt het ook den Het ne-

onzen hier bv , dat de hulptroepen der men van

Kaihliaanen, in twee fchepen, een Ga-
lei, en drie of vier Jonken beftaande, al

in December des voorleden jaars gekomen
waren , waar by nog een ongeluk volgde,

te weten, dat de boot van het fchip

Tholen met den onder-Hopman , Kra-
xcveld, een alTHtent, en zeventien Sol-

daten, of Matroozen, door de Tidoree-

zen genomen wierd ; over welke de

Koning van Tidore den 1 f
den April met

een Coracora door een Hollander aanbie-

den liet, den onder-Hopman voor dui-

zend Ryksdaalders , twee Matroozen
voor drie honderd Ryksdaalders, of an-

ders een Matroos tegen twee Tidoreezen,

te willen lofTen; dog den üften April

gaf hy den onder-Hopman tegen negen
Tidoreezen, den affiitent tegen twee,
en de twee Matroozen tegen drie Tido-
reezen} hebbende een onder-Stierman,

en vyf Soldaten, die Paaps geworden
waren, na Manilha in hun dieiift ge-

Ook had onze Galias tegen twee
fchepen , en een Galei

,

voert

Kaltiliaanfche

Haags geweeit } maar was 'er met tien

dooden , en veel gequetften, gelukkig

afgekomen.

Doch alles overtrof nog, dat Koning Hhamza
Hhamza zich nu ongemeen bars en 's ftout-

wrevelig tegen ons aankantte, en ons in heit in*c

alles op zulk een ongelegen tyd den voet ^
a

n
^"

a
dwars zette , zich niet ontziende een veiling

nieuwe lterktc niet verre van onze vefting digt by

Orangie te maken, waar door hy ons in ^e onie >

groote benaauwdheit bragt, vermits hy
daar door in ftaat zou geraakt hebben,

om die vefting veel te benadeelen, al 't

L 1 z welke
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Welke
door de
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,

vcrydcld
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Van
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voogd
der Mo-
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in 't jaar

163 y.

In *tjaar

1^36.

vertrok

de Heer
van Die-

Hien na

Amboina,

In 't jaar

1637.

Neemt
Luciëla,

de ver-

biyfplaats

der Ki-

nielaha 's,

in.

Verzoent
de Lcyti-

morrche

Orangka-
jen met
de E.

Maat-
fchappy.

Vind 's

Konings
gezant op
Luciela.

welke nogtans door de komft der fchepen

op den jitten Mai dezes jaars belet, en

vcrydelt wierd.

Met de zelve quam ook de Heer Jan
van Broekom, bevorens, toen hy Am-
bonfeh. Landvoogd was , Jan van Gorcont

genaamd.

Hy, zedert in 't vaderland geweeft

zynde, voerde naderhand den naam van

van Broekom, na een Heerlykheit, die

hy daar had.

Hy quam hier als Extraordinaar Raad
van Indien, en als negende Landvoogd

der Moluccos, om de Heer Johan Ot-

tens, die op dezen zelven dag na Makjan
vertrok , te verloflen.

Hoe veel ontzet wy nu in Ternate

bekomen hadden, 20 belette dat egter

geenzins , dat Koning Hhamza voort-

ging, zyn rol in Amboina meefterlyk

niet alleen in 't jaar i<S$f. te fpcelen;

maar in 't jaar 1636. daar mede ook zo
iterk voort te gaan, dat de algemeene

Landvoogd van Indien , de Heer Antoni

van Diemen, genoodzaakt wierd in 't

jaar 1636. den 30. November met een

aanzienelyke vloot van zeventien fchepen,

in gezelfchap van de Heeren Extraordi-

,
naris Raaden, Antoni Caan, en Johan

Ottens
5

van Batavia naar Amboina te

ftevenen, alwaar hy, den ioden January

in 't jaar 1637. niet ver van Luciela aan-

gelandt zynde, den Heer Ottens met een

Sloep na Hila vooraf zond, om na den

ftand van Amboina te vernemen , den
Landvoogd kennis van hunne komft, en

laft te geven , om met de ganfche magt
by den Heer van Diemen te komen. Die
Sloep wierd door een Coracora der Ter-
nataanen zeer fel befchoten, maar ook zo
moedig afgewezen, dat zy bly waren,

die te verlaten.

Luciëla, 't neft, daar de Kimelaha 's

huis hielden, wierd van hem den loften

January belegert, daar op beftormd, en,

hoe fterk ook , ten eerften verovert.

Daar op begaf hy zich met eenigc fche-

pen na de hoofd-vefting , aldaar egter

vyf van die bodems zyner vloot latende,

en quam den 3often aan de vefting Victo-

ria , alwaar hy , na veel vergeeffche

moeite, den zj-ften February de Leyti-

morfche Orangkajen , of vorften , van 't

gebergte lokte , en hen , nevens ver-

fcheide anderen, met de E. Maatfchappy
weer verzoende.

De Heer van Diemen na deze , en
verfcheide andere verrigtingen , onder

Amboina breeder te zien , den 13 den

April weer voor Luciëla gekomen, trof

daar den Ternataanfchen Zeevoogd
,

Kaitsjili Sibori, aan, die uit Ternate pas

eerft aangekomen was. Hy bragt mede
brieven van volmagt van zynen Koning,

en , nevens verfcheide andere brieven,

ook een van de Koning, en een van den

Landvoogd van Broekom aan den Heer
van Diemen, en een aan Kimelaha Leiiato.

Deze Zeevoogd , en gezant, had laft,

om Leiiato te ligten , ook , om alle

quaadwilligen aan te taften , en by den

Koning te brengen. En de Koning ver-

zogt, dat de algemeene Landvoogd geen
vyandfehap tegen zyne onderzaten in

Amboina betoonen wilde , vermits de

fchuld niet byhen, maar alleen by Le-
iiato, en eenige quaadwillige hoofden,

was. Ook verzogt hy, dat hy met zyn
vloot in Ternate komen wilde, om hem
tegen de Kaftiliaanen, en Tidoreezen te

helpen.

Leiiato , ontboden zynde om 's Konings
brief te ontfangen , wift honderd uit

vlugten van verlchooning daar tegen te

vihdenj en vermits hy den quaaden in-

houd des zelfs ten aanzien van hem al

wift, zo liet hy Kaitsjili Sibori met zyn
brief op Gamma Songi,daar hy hem
met zyn fchepen, en Coracora 's met
veel geduld wagtte, leelyk zitten.

Men zag ook uit het affchrift van
Leiiato 's brief, in 't voorleden jaar door
hem aan den Koning met Kimelaha Ta-
riboe gefchreven , hoe hy daar in aan

dien vorft berigt gegeven had , dat meeft

al de Chriften-dorpen in Amboina, als

ook de binnen-kuft van Ceram , den
Hollanders af- , en zyn Hoogheit toege-

vallen waren, en dierhalven hem nu te

bedenken gaf, wat hem vorder te doen
ftond.

Eindelyk evenwel was hy niet zonder

een goede lyfwagt overgekomen , om
's Konings brief te ontfangen , en zich

ook, zo hy beloofde, zyn bevel in allen

deelen te onderwerpen} dog alles meer
uit vreeze, als met een ware meening.

Ook belaftte hem Sibori binnen vyftien

dagen voor den Heer van Diemen te ver-

fchynen, om met den zelven te beraad-

flagen , wat tot welftand der Hollanders

,

en Ternataanen , daar beft zou dienen ge-

daan te worden.

Na dat nu de algemeene Landvoogd
den i6den Mai dezes jaars 1637. een

algeraeenen Landdag van al de Lands-

hoofden belegt, en alles ten befte der

E. Maatfchappy gefchikt had, verfcheen

op den ipden Kaitsjili Sibori weer by
hem met eenige Loehoeneefche Orangka-
jen, dog te gelyk met betuiging, dat

hy alle middelen aangewend had , om
Leiiato daar ook te doen komen , dog
dat al zyn pogen te vergeefs geweeft, en
derhalven niets anders te doen was, dan

hem met gemeene wapenen aan te taften $

waar toe de Heer van Diemen hem met
allen ernft aanzette, met verzoek, dat

hy

iöj-

Meth
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:
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hy zyn
Zyn Hoogheit zelf dog binnen

maanden in Amboina beliefde te verfchy

nen, om nevens den opper-Landvoogd,

die tegen dien tyd met een ontzagchelyke

vloot weer hier zyn zoude, alle verdere

gefchillen te vereffenen.

Sibori zeide, dat zyn Koning daar toe

wel genegen was , maar verzogt uit

's Konings naam , dat hy toch met zyn

vloot eerft in Ternate , en dan van daar

met den Koning weer hier na toe komen
wilde j waar toe de Heer van Diemen om
verfcheide redenen niet hefluiten kon.

OndertuiTchen waarfchoude Sibori ons

zeer getrouw van Leliato 's quade aan-

de flagen om na Kelang te vlugten, en riedt

den Heer van Diemen , hem nu ten eer-

ften maar op zyn fwakfte aan te taften ;

maar gelyk die man zyn Edelheit van
Diemen , in meer andere zaaken zeer wel
geraden had, alzo was de groote haaft

dien hy maakte, om weer Tpoedig naar

Batavia te keeren , oorzaak , dat men
zich 'er niet aan gedroeg.

Na dat dan de Heer van Diemen zelf
iie-

:r-
aan

iii

•t)

U
D t

«de

Kt m
loot

1

1A1

ook een brief op den ziften Mai
Koning Hhamza, waar by hy zyn kom ft

tegens 't aanftaande Wefter-Saifoen in

deze Ambonfche geweften verzogt, ge-

fchreven had , verzeilde hy op den i^en

Juny weer na Batavia.

In den jare 1638, den z^en February,

quam hy met den Heer Caan, en zeven-
mt tien fchepen , weder in Amboina , en

deed , den Koning daar nog niet vinden-

de, ondertufTchen nog een togt na Ban-

da, van waar wedergekeerd zynde, ver-

fcheen die vorft den 3
den Mai met eenige

Coracor^a 's, met de Koningen van Ti-

dore, en Gilolo, nevens eenige andere

grooten by zich , alhier. Hy floeg zich

Ituffchen Leffidi , en Cambello , zich

geenzins aan land vertrouwende , ter

neder.

By 's Konings eerfte aanfpraak vereerde

de Heer van Diemen aan hem een Gou-
den keten, en een ftaafje Goud. Men
begon over de gemeene zaaken te {preken.

De Heer van Diemen oordeelde, dat men
ten eerften de vreemde Jonken , en vaar-

tuigen aantallen; de Koning in tegen-

deel, dat men eerft beide de Kimelaha's,

als oorzaaken van alle de moeite, by den

kop grypen moeft, en dat het kluwen
zich zelven dan wel ontwinden zou.

Leliato quam by den Koning , heb-

bende KimelalM Loehoe uit Ternate mede
gebragt , den welken hy , voor de leus

,

gevangen liet nemen.

De Heer van Diemen meende , dat

men die twee Roervinken aan boord

behoorde in verzekering te houden , waar
op de Koning Leliato aan ons overgaf,

ok

'm\

Ha
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:.aioi)
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!
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Mot,,
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maar Kimelaha Loehoe liet hy weer los,

zonder daar van eenige reden te geven,
't geen de Heer van Diemen zeer ontzet-
te, die vry quade gedagten van dit flecht

begin opvatte.

De Heer van Diemen , ziende, hoe de
Koning met alles draalde, en van geen
aantallen der vreemdelingen fprak , vond
goed, hen onvoorziens met zyne magt te

overvallen, en agter hunne fteene borft-

weeringen voor Cambello aan te taften
;

't geen hem zo wel gelukte, dat hy
zeftig ftuks groote en kleene vaartui-

gen vernielde.

Men quam dan op Hila , de plaats tot

het behandelen der zaken beftemt, deh

fden Juny, alwaar de Koning, zo van
de onzen, als van de inlanders, heerlyk
ingehaalt, en vorftelyk van de Hitoëezen
befchonken wierd.

Een gefchenk , waar van zy riog wel
dertig jaren daar na de fmerten gevoelt
hebben.

By de eerfte zitting, op den pden Juny,
wierd weinig van belang verhandelt.

In de tweede vergadering , den 1 2den

Juny, verfcheen, nevens den Koning, ook
die van Gilolo, als mede Kaitsjili JVgano,

verdreven Koning van Tidore, mitsga-

ders verfcheide andere Ternataanfche
grooten, met zeer veel opgeblazenhei t

en wind. Koning Hhamza , het woord
doende, zeide, dat, aangezien door de
eigenzinnige regeering van zyne Stad-
houders, de vreemde handelaars in Am-
boina tegen de verbonden , en tegen zyn
uitdrukkelyken Iaft , t'elkens aangehou-
den, en, zo daar door, als dooi'* andere
verkeerde bedryven der zelve, de zaaken
hier in Amboina tot de uiterfte verwy-
dering gekomen waren, hy 't noodig
geagt had , hier zelf te verfchynen , om
alle gefchillen door zyn . tegenwoordig-
heit te vereffenen , en door een minnely-

ke handeling alles te herftellen, aange-

zien zyn ryk buiten de vriendfehap der

Hollanders niet beftaan kon.

Daar beneven bragt hy voort, hoede
Heer van Diemen hem belooft had, na

verrigting van 't zelve , alle de landen in

Amboina, die hem door de Portugeezen

onthouden waren, wederom te geven.

Daar op ftelde hy aan al de Orangka-
jen voor, of zy, 's Konings meening
omtrent de verkeerde handelingen van

zyn Stadhouders nu gehoort hebbende,

niet genegen waren de oude verbonden

opregtelyk te vernieuwen, en de Nage-

len voortaan , ingevolge van dien , alleen

aan de Nederlanders te leveren.

Ook belaftte hy hen teberigten, wat
landen men hem, zedert 't veroveren

van de vefting Viétoria, onthouden had;

waar op eenige Loehoeneefche Orangkajen

L 1 | de

1638.
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de ftoutheit hadden van te zeggen , dat

buiten de kuft van Hitoe , ook de

dorpen, omtrent Larike aan wederzyden

gelegen, onder het Ternataans ryk ge-

ftaan hadden ; een vuile , en noit bewezen

leugen, waar op de Koning egter die zes

dorpen , en ganfch Noeflanivel 'er by,

wel fors quam te enTchen.

De Heer Johan Ottens , toen Land-

voogd in Amboina , en , buiten zyn

taalkunde, ook byzonder wel in de oude

zaken van deze Landvoogdy ervaren,

weêrlei dezen eifch des Konings zo krag-

tig, dat hy, zich in 't eerft eenigzins

overtuigt vindende , 'er niet meer op

antwoordde, en zich ftil hield j maar de

Heer van Diemen , vond , uit eenig

ftaatkundig inzigt , en om te toonen , dat

het ons meer om den handel , dan om
landen, te doen was, goed, het regt

der E. Maatfchappy over vericheide lan-

den in- Amboina aan den Koning vrywil-

lig over te geven, en dierhalven van

groot Ceram, de geheele kuft van Hitoe,

mitsgaders van al de Moorfche dorpen,

ouder Hatoehaha, en Ihamahoe behoo-

tiallahi Sjah, Koning van Ternate,

en den Gouverneur Generaal, An-
tonïo "jan Diemen

, geajjifteert met
de Estraordinaris Raadcn van In-

dia , Antonio Caan, en Joan Ot-

tens , alle in perzoon op Hitoe aan

de Reduyt , in vier generak verga-

deringen, den Ilden, i^den, 1 j"den
}

en i8den Juny, in 't jaar 1638,
gehouden.

DE Gouverneur Generaal ende Raa- h«
den van Indien {wegens de Hoog niei

Mog. Heeren Staten Generaal , zyn
Hoogheit, en Vorftelyke genade, Fre- £"
derik Henrik, by de Gratie Gods, Prince Hh;

van Orangie , Grave van Naflau &c. gen

en de E. Heeren Bewindhebberen van de

vereenigde Nederlandfche Geoftrojeerde

Ooft-Indifche Compagnie in Orienten)

van tyd tot tyd met leetwezen vernomen,

en gezien hebbende, het verloop van zaaken,

en de gerezene troubelen in deze Ambon-
fche quartieren principaal met de onder-

danen e/é\f,Konings van Teruate, ter zake
an hunne gepleegde trcuiiloosheit in V ver

rende, wel niet in dier voegen , als of de
;
koopen en leveren hunner Nagelen aan

regt daar op had, maar \ vreemde Negotianten , die hier jaarlyksKoning eenig

uit enkele vriendfehap, en om den Ko-
ning genoegen te geven , onder die voor-

waarde nogtans af te ftaan, dat al de Na-
gelen, ook dezer ingeruimde plaatzen,

onfeilbaar aan ons zouden moeten gele-

vert, en dat dan nog jaarlyks een fomma
van vier duizend Ryksdaalders tot een

erkentenis aan den Koning zou gefchon-

ken wordenj maar, zo de Koning het

beloofde by hem niet mogt nakomen,
dat dan het afftaan dezer landen, met
allen aankleve van dien , ook van geen

gevolg ter wereldt , nog de E. Maat-
fchappy eenigzins daar aan gehouden zou

zyn.

Daar op wierden verder al de oude
verbonden, gelyk dat omftandig uit dit

nevensgaande nieuw verdrag tufichen den
Koning, en den opper-Landvoogd van
Diemen, blykenkan, vernieuwt.

Renovatie ende Comfirmatie van alle

de gemaakte Contraclen, en ver-

bintenijfen tufichen den Koning van

'Ternate in Molucco , en zyn on-

derdanen in de landen van Amboi-
na, ter eenre, en de Nederland-

fche Ooft-Indifche Compagnie ter

andere zyde , mitsgaders een nieu-

we verzekering op het precies na-

komen der gemelde Accoorden,

en voldoening van de voorgeftelde

pretenfien der E. Maatfchappye

,

gedaan en afgehandelt by zyn

Majefteit , Sulthaan jidja Emir cl

Moemenin Hhamza Nafferon Mi-

van MacalTar, Java, en andere landen , in

grooten getale ivel geiuapent verfchynen,

mitsgaders by de zelve doorgaans tegen de

Nederlanders -worden bejehermt,en aangehou-

den ; ganfch contrarie degefworenefo\emne\e

Contraften, en verbinteniflen fucceffive-

lyk met de Nederlandfche Compagnie
aangegaan, en gemaakt, zodanig dat niet

alleen gemelde Konings onderdanen met

aflïftentie der gezeide vreemdelingen , al

over eenige jaren , om hunnen meineedigen

boozen wil, en vuil gewin te doep, tegens

de Nederlanders in oorlog hebben durven

uitberften , en met veel bloedftorting ten

wederzyde daar in hebben gecontinueert j

maar ook des Compagnies onderdanen door

qv.ade induftie, en dreigementen zo verre

gebragt , dat zy zich buiten gehoorzaamheit

begeven, de wapens tegens de zelve mede

opgenomen, en zich onder den Kimelaha
Leliato (Stadhouder wegens gemelden Ko-
ning van Ternate in deze quartieren ) te

vervoegen gemeind hadden ; is de zake zulks
'

met ernft by der hand genomen, dat zyn

bovengemelde E. , de Gouverneur Generaal

perzoonelyk met een aanzienelyke magt van

fchepen ende volk , V gepauzeerde W efter-

Moeflbn, in V jaar 16.37, uit Batavia

herwaards vertrokken, en ter eerfter aan-

komfte ftormenderhand meefter geworden

is van gemelde Kimelaha 's . fterkten , en

der vreemdelingen accesplaats op Luciëla

,

brengende voorts al des Kafteels onderdanen

door ontzag van wapenen , en minnelyke

aanfpraak, tot hunne vorige gehoorzaam-

heit , ende fchuldige pligt , egter ten princi-

palen



K N.

--2. palen voor dien tyd aan de kult van Ceratn,

dat daar bleef refteren , niet wyders ver-

rigtende ten aanzien van de verfchyning van

des Konings afgezant, Kaitsjili Sibori,

Kapitein Laoet uit Ternate, met Com-
miffie, om nevens zyn Ed. de onlufen tot

vrede te helpen afhandelen-, dog niet alleen

toen, maar ook voor dezen doorgaans onder-

vonden zynde, dat gemelde gezanten ganfch

weinig refpect , of ontzag, by des Konings

onderdanen in deze quarticren hebben gehad;

.werd by den Gouverneur Generaal , er.de

Raaden van Indien {bovengemelt tot volko-

men befegting der gerezen troubelen, en

verzekering, dat de Nederlanders in V toe-

komende, volgens' de oude en nieuwe be-

fworene Contracten de Nagelen alleen

zouden genieten) ganfch xoodig geagt, en

dien/lig geoordeelt-, dat zyn Majefleit van

Ternate by den Gouverneur Generaal meer-

genoemt perzoonelyk in deze quartieren

.verfcheen , en derhalven gezeiden Koning
met brieven' om herwaards te komen , vrien-

delyk verzogt, mitsgaders daar cp in ant-

woord entfangen hebbende , dat by tot zulks

gerefolveert was , wanneer hem gereiti-

tueert wierden zodanige plaatzen , als ten

tyde der verovering van V Kaileel in Am-
boina by den Admiraal Steven van der

Hagen in V jaar i6oy. onder de Portugee-

.zen niet •fubject geweefl , en zedert de

Nederlanders toegevallen zyn , heeft de

Gouverneur Generaal zich op de beloofde

Conditien voor de tweede maal met een

aanzienclyke magt alhier zo tydelyk laten

vinden , dat zyn Majefleit omtrent drie

maanden is 'er na gekomen , egter in der yl

by hem heeft laten ontbieden alle des zelfs

onderdanen in deze quartieren redderende,

welke als nu nevens de Nederlandfcbe

Chriftenen, en Moorfche iubjecten, 'mits-

gaders hunne Bondgenoten, uitgezonden

de Neutrale Kapitein Hitoe {die zich

abfenteert) al te zamen verfcheenen, en

ter deze generale vergadering gecompa-
reert wezende , zo zyn de Gouverneur

Generaal en de Koninklyke Maje/leit van

Ternate meer gemeld, -met advys hunner

Raaden , bevorens aandagtelyk gelet , en

overlegt hebbende, by wat middelen de on-

luflen dezer landen weggenomen, de vreem-

de handelaars geween , de Nederlanders

van V genieten der Contracten, en hun

alleen competerende Nagelen voortaan

verzekert, en den Koning van Ternate

daarentegen zyne toegelegde pretenfïen inge-

willigt, en toegeftaan mogten worden; te-

genwoordig ter wederzyde voor vaft , bondig,

en onverbrekelyk overeen gekomen , ver[pre-

ken, en geaccordeert in maniere als volgt

,

te weten

:

Eeritelyk , worden by dezen vernieuwd,

en nog voor kragtig geconfirmeert , en ge-

continueert zodanige Contracten , Accoor-

171
den , ende verbintenifTen , als van tyd tot

tyd tuffchen gemelden Koning , en zyn
onderdanen met de Nederlandfche Com-
pagnie in de Moluccos, en deze quartieren

gemaakt, mitsgaders tegenwoordig nog wel
bewaard onder den Nederlandfchen Gou-
verneur in Amboina berufiende zyn, zo in

dezen niet contrarieren.

Ten tweeden , belooft zyn Majefleit

tot volkomen ruft der Amboineefche lan-

den, en verzekering, dat gemelde Con-
tracten zonder eenigen inbreuk voortaan

precis zullen agtervolgt worden, als na-

mentlyk :

Dat van hier met hem na Molucco zul-

len vaeren alle de Ternataanen , zo groot

,

als klein, met vrouwen, kinderen, Slaven,

en omflag , zonder daar eenige Creaturen te

laten, of ook namaals buiten des Generaals

kennis herwaards te zenden.

Dat geen vreemde Negotianten, '/ zy
Europifche, of Indiaanfche Natiën, nie-

mand uitgezonden , by zyn verblyvende

lands-onderzaaten op hunne franden zullen

worden geadmitteert , anders, als die met

goede Pascedullen van den Gouverneur
Generaal op Batavia voorzien komen ; welkt

dan nergens anders zullen mogen ankeren,

als op de vier navolgende hoofd-plaatzen

,

te weien , voor V Kafteel Victoria in Ava-
boina ; op Hitoe aan de Redoute ; op

Loehoe, en tot Cambello, zonder meer,

om hun handel te dryven, mits, dat zy
geen Nagelen vervoeren. Item voor V
vertrekken door de Nederlanders, ende de

hoofden der zelver plaatzen alvorens per-

fect gevifiteert r en dien aangaande by on-

derteekening van de Vifitateurs op hunne

Pasceduls verklarir.ge worde gedaan ,
geen

Giroffel - Nagelen , fleelen, i.og Moer-
Nagelen, inne te hebben , op pene, van te

verliezen lyf en goed , tot profyt van den

Koning , en de Nederlandfche Com-
pagnie.

Dat mede getaseert zullen worden, die

buiten vrygeleide van zyn Ed. den Gouver-
neur Generaal in deze quartieren, ofon-

geoorlofde plaatzen verfchynen.

Dat de Nederlanders, zo tot weering der

gemelde onvtye Negotianten , en alle andere

onderkruipers met hulpe van des Konings
onderdanen, als om Nagelen te ontfangen,

alle wegen, en acces-plaatzen op des Ko-
nings land zodanige Forten, vaftigheden,

of minder gebouwen, zullen mogen maken,

en guarnizoenen houden, als V ben belie-

ven, en zy te raden werden zullen, waar

in des Konings onderdanen ook verbonden

blyven hun te ailïfteren.

Dat des Konings inlandfche fubjecTren

,

die zich tegens de voorfz. Contracten, of

des Konings bevel, eenigzins mogen komen

te vergrypen, by den Nederlandlchen Gou-

verneur in Amboina (als V principaal ite

gezag

163S.
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1638. gezag hebbende) ende den Koning, of

Stadhouder, -welken zyn Majefteit voor-

nemens is hier te laten , of te zenden , na

bevinding van zake zullen worden ge/lraft'.

Dat ook des Konings onderdanen, zo

Oeli Siva's, als Oeli Lima 's , en de

Nederlanders met hunne fubjecten, onder

den anderen niet alleen gelyk vrienden, maar

ook als broeders in eenigheit leven , en van

wederzyden gehouden zullen moezen den an-

deren in tyden van nood met zodanige magt
,

als elk bybrengen zal konnen, promptelyk

te afïïfteren, en te helpen defenderen.

Dat de zelve Konings onderdanen buiten

eenige voorvallen mede gehouden zullen we-

zen met de Nederlanders neffens hunne

onderdanen, eens 's jaars tePangajért, om

ronde te doen, eenige, quaadwillige zynde,

te Jlrajfen , of zodanige andere dienfien , als

de Nederlandfche Gouverneur , en des

Konings Commies , tot des lands ruft , en

verzekering hebben voor te dragen, mits-

gaders, op 't ontbieden van gemelden Gou-
verneur , eens in 't jaar by den anderen te

komen ; namentlyk 't eene jaar aan 't Ka-
fteel, en 't volgende op Loehoe, of ter

plaatze , daar de voorgenoemde Konings

Stadhouder zyn refïdentie houd, om al-

daar een yder te hooren, de differenten

by te leggen , en elk na vermogen regt te

doen.

Ten derden , accordeert de Gouver-

neur Generaal aan den Koning van Ter-

nate , volgens zyn verzoek
(
onder deze

exprefle Conditie , dat de meergemelde

Contracten aan de Nederlandfche Com-
pagnie voortaan geprefteert , en de Nage-
len ten pryze van 6b. Realen van agten in

Specie, of 70. Realen courant de Bahaar

van f fo. ponden Hollands , zuiver en

droog , aan hun alleen verkogt , en gelevert

•worden , of in contrarie deze nul , en van

geener waarde, wezen zal) niet alleen zo-

danige plaatzen , ende volkeren, als in 't

jaar 160

f

, wanneer het Kafteel in Am-
boina door den Admiraal Steven van dei-

Hagen van de Portugeezen vermeeflert

wierd, buiten fubje&ie der zelver Portu-

geezen geweefl, ende wyders de Neder-
landers bygekomen zyn, maar ook alzulke

landen , als na dien tyd met de Nederland-
fche Compagnie verbintenijfen hebben ge-

maakt j namelyk Boero , Manipa , Kelang,

Bonoa, Affahoedi , Liffibatta , Liffidi, &c.
en zyn de verzogte plaatzen , die de Gene-
raal daarenboven onder Conditie als voren

inruimt , en onder des zelfs fubjeófcie fielt ,

te weten, het geheel eiland van Ceram,
met alle de dorpen daar op gelegen, geene

uitgezonderd. Item , op het eiland Uliaf-

fer, de Mooren van Iha Mahoe, met de

kleine Ncgryen , die daar onder forteren

,

namelyk Piha, Nollot, Oehoe, Hatela,

en Watilette, en op 't eiland Oma, of
'

Boang Befi , de vier Moorfche dorpen t6
l

Hatoeaha, Cabauw, Kailolo, en Pelauw;

mits dat zy egtcr gehouden, en begrepen

blyven onder de zelve pun&en , die hier

voren gefpecificeert flaan, en de Neder*
landfche onderdanen evenwel gelyk voor

dezen op Ceram 's kuft zullen mogen Sagoe
maken , mitsgaders hunne geriefelykheit ,

zonder eenigen tegenftand , of misnoegen^

haaien.

Zo en zal zyn Majefteit , ofte des zelfs

Stadhouder, ook niet vermogen den afge-

Jlanen onderdanen op Ceram 's kuft, en el-

ders , meer lafien , of befwareniffen , als zy

by de Nederlanders gefupporteert hebben ,

op te leggen.

lnsgelyks confirmecrt zich de Generaal

ook met de uitfpraak, gedaan by de vier

hoofden van Hitoe , namelyk Cajoan,

Orangkaja Toeha , Tanahitoemeffing ,

Baros Noeflatapi , Bermela Pati Toeban,
en den zoon van den zieken Keylifa Toto-
hatoe, in abfentie van Kakiali , Kapitein

Hitoe , en Taloecabeffi van Capaha

,

ganfchelyk contrarie hunne voorleden jaarfe

gezamentlyke verklaringe aan zyngemelde Ed.
Dat zy de Majefteit van Ternate, als

Koning en gebieder over de dertig Hi-
toëefche Negryen erkennen , en aanne-

men, dog zonder gezag, of pretenfie te

hebben op de zeven dorpen, aan de Suid-

zyde van dat land gelegen , met name
Oerien, Aflaloelo, Larike, Waccafihoe,

Alang, Liliboy, ende Hatoe, die ten ty-

de van de verovering van 't Kafteel mede

onder de Portugeezen hebben gereforteert,

zulks die als nog zyn , en blyven onderdanen

van de Nederlanders, hoewel zich zedert

vier jaren herwaarts tegen de zelve onder

die van Hitoe geoppofeert , ende daar over

ten zynen tyde firaffe te verwagten hebben ;

des dat gemelde dertig dorpen, nu fubjec-

ten des Konings, mede verbonden blyven $

als voren.

Zo word ook ten wederzyde belooft, dat

zy des anderen onderdanen , 't zy Chrifte-

nen , of Mooren , zo wel in deze , als de

Molukfe quartieren , niet en zullen vermo-

gen van hun aangenomen geloof te brengen,

fchoon zy daar zelf om mogten verzoeken,

nog ook malkanderen op die ofte andere

wyze eenig volk onttrekken, maar elk by

de zynen laten, onder Conditie als voren

verhaalt.

Wyders accordeert de Generaal aan zyn

Majefteit, dat, wanneer in de Moluccos
eenige Ternataanen of andere zyne fubjec-

ten , vrye perzoonen alvoren , by den vyand

overgeloopen wezende , ende Gechriftent,

ofte Moorfch, wederkomende, gelyk het

Contracl: r/iedebrengt , en tot nog toe is ge-

fchiedt , de zelve door de Nederlanders,

ofte Ternataanen, niet eerft aangefproke» t

maar toegeflaan zal worden zich te ver-

voegen
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338. voegen by die ze willen , 't zy tot het

Chriiten geloove by de Nederlanders, of

by den Koning tot het Moorsdom , zonder

eenige perfuafiej onder welke Conditie ook

begrepen blyven alle Spangiaarden, Portu-

geezen, Tidoreezen, Pampangers, Chi-

neezen, Japanders, ende andere, die van

den vyand komen afloopen.

Maar eenige Slaven insgelyks overkomen-

de , zullen weder by hunne meefters moeten

gaan , of Mardykers wezen willende , zal

de Compagnie daar voor aan den Eigenaar

betalen de fomma van zeftig Realen van

agten, half in gelde, ende de andere helft

in kleeden.

Foor welken prys , ofte in Nagelen,

zullen de Ternataanen ook vermogen van de

Nederlanders te loffen zodanige Tidoree-

zen, of hunne Slaven, als de Nederlan-

ders van den vyand in den oorlog bekomen.

Nog belooft de Koning, op het ernflig

begeeren van den Gouverneur Generaal,

niet alleen promptelyk met de dood te ftraf-

fen, die van het eiland Xoela, mede zyne

onderdanen , welke nu ruim twee jaren ge-

leden zekeren Nederlandfchen Koopman,
Pieter Paulusz. genaamt , en nog twee Sol-

daten, aldaar, meteen Jonkje van Key,
voorby Banda gedreven komende {onder

fchyn van vriendfchap, en fierke noodiging

aan land ) vermoort hebben , en ook met den

eerften te reftitueren zodanige Borgers-

Slaven , als daar fucceffive uit Banda ver-

hopen zyn.

Zo authorifeert , ende recommandeert
zyn Majefteit mede by dezen den Neder-
landfchen Gouverneur in Amboina om
zyne competerende geregtigheden dezer lan-

den te vorderen, en diejaarlyks met de eene

of de andere gelegenheit , V zy by refcontre,

of op des Compagnies fchepen in de Mo-
luccos toe te zenden.

En om zyn Majefteit het voldoen dezes,

ende der voorgaande te meer te doen beyve-

ren, zo word {volgens V advys der Heeren
Seventienen, en de belofte voor dato aan

hem Koning gedaan) by dezen door den

Gouverneur Generaal, en den Raad tot

een befluit toegezegt , ende belooft, dat hy

of zyn Succefleurs
,
jaarlyks van de Com-

pagnie boven des zelfs ordinaris geregtig-

heit tot een vereering genieten zal de

fomma van vier duizend Realen van
agten , die hem in Contanten , of zodanige

Rariteiten , als hy begeert , uit Batavia , of
Amboina

,
jaarlyks promptelyk betaalt

zullen worden, wanneer de Nederlanders
zekerheit hebben, dat zy alle de Nagelen
in de Molukfe, en Amboineefche quar-

tieren , onder zyn Gouverno vallende,

't zy by groot of kleen gewafch , alleen in

handen bekomen. Onder welke exprefle

Conditie dat de voorfchreve beloften vol-

I. Deel.
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daan, ofte in contrarie agtergehouden zal 1638.
worden, daar op de Nederlandfche Gou-
verneur in Ternate, ende Amboina, item
des Konings Stadhouder , aandagtelyk

zullen hebben te letten ; mitsgaders den Ge-
neraal, ende zyne Majefteit dies aangaan-
de jaarlyks pertinent advys moeten geven.

jlldus gedaan, geeindigt , befloten, ge~

fchreven, onderteekent , ende gezegelt in V
fchip Frederik Henrik, ter Reede voor

Hitoe, den zoften Juny in denare 1658.
was onderteekent , en gezegelt by Antonio
van Diemen, Antonio Kaan, ter eener,

ende Hhamza Nafleron Minalahi Sjah

,

Koning van Ternate, ter prefentie van
den Koningen van Tidore , Gilolo , Ka-
pitein Laoet, Kaitsjili Sibori, item de

Soa Siva 's , en Sengadji 's ter andere

zyde.

Na dat het Tranflaat in de Ternataan-
fche' taal van 't gerenoveert Contract van
Ternate ter eenre, ende den E. Heer,
Gouverneur Generaal en de prefente

Raaden van India ter andere zyde, in

forme ten dage en jare voorfz. aan de
Nederlandfche Reduit op Hitoe geaccor-
deert, en afgehandelt door zyn Hoog-
heit, den i8den January in 't jaar 1639.
ter prefentie van den E. Heer Gouverneur
in Molucco, Jan van Broekom, in 't

Kafteel Maleyo onderteekent, en geze-

gelt was, ('t welk zyn E: wel gewenfcht
had dat ten aanwezen van den ganfchen

Ternataanfchen Ryks-raad , ware gefchied,

op dat alzo in 't toekomende alle frivole

pretenfien van ignorantie mogten gepre-

venieert blyven, zulks den Ternataan-

fchen Koning ook wel geviel , maar door
abfentie van 't meerder getal der Soa
Siva 's niet na wenfch konde verrigten)

is op dato den ioden Maart in 't jaar I63P.
zyn wel gemelde Hoogheit, vergezel-

fchapt met den Goegoegoe , beide de
Hhoekoms,de Soa Siva 's, en Sengadji 's,

reprefenterende den ganfchen Ryks-raad
van de Ternataanfche Kroon, wederom
by den Heer Gouverneur voornoemt in

't Kafteel Maleyo vergadert, alwaar zyn
Hoogheit den voorfchreven Ryks-raad
Collegialiter voorgeftelt

, gecommuni-
ceert , en punótuelyk onderrigt heeft het

voorftaande Contract , met hare Edel-

lieden befloten , ondertekent, en geze-

gelt , 't welk by de ganfche vergadering

,

als de Goegoegoe, Hhoekoms, Soa Si-

va 's, en Sengadji 's in allen deelen, niet

alleen voor goed , bondig , en van waar-

de , is gehouden; maar zy beloven, en

verbinden zich nader aan hunnen Ko-
ning , als getrouwe Vafallen , en on-

derdaanen , het vorens gementioneerde

Contract in alle pun&en voor nu, en
M m eeuwig,



*74 M O
1658. eeuwig, te handhaven, onderhouden,

en doen onderhouden, des ten oirkonde

hebben de Goegoegoe , en beide de

Hhoekoms , uit aller naam deze Aóte

onderteekent, door den prefenten Ryks-

raad daar toe geëligeerd zynde.

ü K S E
Gedaan in 't Kafteel Maleyo, datum

als voren.

Ik t Goegoegoe, Kaitsjili Moefa,
Ik, Hhoekom Bollota.

Ik, Hhoekom Limoeri.

16,

DER-
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DERDE BOEK.
EERSTE HOOFDSTUK.

Nieuw verdrag ook door de Ryks-grooten geteekent. Van Diemen *s vertrek na

Batavia met Leliato. Hhamza 's verdere verrichtingen op Hitoe. Zyn kom/i aan

de vefting Viótoria. Zyn handelingen op Ceram. Hoon, door Kimelaha Loehoe op

Cambello hem aangedaan. Hy vertrekt na Manipa. En begeeft zich, tegen Ottens

raad, na 't ftellen van vier Bewintsluiden , na Ternate, in 't jaar 1639. Van Broe-

kom overleden in 't jaar 1640. Antoni Kaan) tiende Landvoogd der Moluccos in 't

jaar 1641. Gafpar van den Bogaarde, voorzitter voor een tyd. Wouter Seroyen,

elfde Landvoogd der Moluccos. De Stadhouder Loehoe verzoent zich met ons
t

vertoonende Hhamza 's dubbelhertigheit uit verfcheide brieven. Kimelaha Loehoe van
Hhamza voor een fchelm verklaart. Madjira na Ternate ontboden. Hhamza belaft

Kimelaha Loehoe, met zyn geflagt, te dooden. En Madjira, als toekomenden Stad-

houder, na Ternate te zenden. Loehoe, en zyn geflagt
, gevangen genomen. Zyn

dochter, als een vorftin, ingehaalt. Maar hy, zyn moeder, zufter, en broeder,

anthalft. Loehoe niet wel van ons behandelt. De Heer Kaan vertrekt met Madjira na

Ternate. En keert met hem , als Koninklyke Stadhouder, in Amboina. De Koning
geeft de oppermagt aan ons over zyn landen hier. Zyn laft , om verfcheide Roervinken

te doen dooden. Komft van zyn gezanten in Amboina. Aangelegt om zekere geld-boete

in te zamelen. Hhamza 's eifch op die van Hitoe. Hoe veel zy van de boete inkregen.

Wat zy op Manipa verrichtten. In 't jaar 164$". een ander gezant met 's Konings

brieven, niet na zyn laft beantwoordt. De Heer Demmer legt de zaak voor Hhamza.
Hhamza 's fchatting op eenige dorpen met Sagoe voldaan. De ontbodene Ternataanen

worden door verfcheide geftyft, om niet te vertrekken. In't'yxax 1646. Madjira 's., en

Hhamza 's, vuile aanftagen breken uit. Waar op nieuwe moejelykheden volgen. In 't

jaar 1647. nieuweftaaltjens van Madjira 's valfchheit. Kaitsjili Sibori herwint Goron-
talo. In 't jaar 1648. Hhamza geeft den Landvoogd , de Vlaming, volmagt om zyn

Tollen te ontfangen. Is misnoegt op Madjira. Zyn dood. Mandarsjah negen en twin~

tig fte Koning van Ternate. De Heer Seroyen gelicht. De Heer van den Bogaarde

twaalfde Landvoogd der Moluccos. De Ternataanen reebten weer moeite in Amboina
aan. Cos verzoekt aan Madjira hun vertrek na Ternate. 't Geen hy weigert. Doch
eindelyk, in gezelfchap van Madjira gefchied. In 't jaar 1649. Wat leugens zy den

Koning, ten lafte van de Vlaming , wys gemaakt hadden. Die daar op zeer bars aan

hem fchryft. 't Geen men omftandig aan hem vertoont. Vlaming toont zich infehikkend

voor den Koning ; dog gevoelig tegen Madjira. Madjira 's fyn antwoord. Vlaming
zegt , dat hy zich na 's Konings fchryven richten zal. Maar dat Madjira zorg dragen

moeft , dat de Ternataanen vertrokken. Eenige der zelve vertrekken. In 't jaar 16fo.

Het blyven van vyffchepen. Mandarsjah belaft Hhamza 'sfchulden te betaalen, en hem
al de Ternataanen te zenden. Geeft al de Chriften-dorpen, en *fc Heidenen, aan ons

over. Verbittering der grooten tegen hem. Waarom zy hem verwerpen. En Prins

Manilha in zyn plaats verkiezen. Mandarsjah vlucht by ons in de vefting. De Land-
voogd van den Bogaarde geeft hier van kennis na Amboina. Wat de gezaghebber

,

Cos, hier op doet. Die ook Madjira kennis geeft. Die zich onkundig houd , en zyn

Koning trouw belooft. Hy wil de vertrokken Ternataanen wederom ontbieden, 't Geen

de Raad in Amboina afkeurt. Van den Bogaarde bericht dezen afval na Batavia.

Haar Edelheden oordeel hier over. Zy zenden den Heer de Vlaming met een vloot na

Ternate. In 't jaar iófi. Die op Böeton aangiert. En dezen vorft befchenkt. Heeft

grooten tegenfpoed op zyn reize. Komt eindelyk ftil voor Makjan. Hoort, dat de Mui-
ters nu op Gilolo waren. Die, op 't hooren van zyn komft, zich meeft met hunnen

Koning verzoenen. Uitgenomen Saidi. Dien Vlaming te fterk begraven vind, en na

Makjan keert om den gevlugten Sengadji te dwingen. Vlaming 's voornemen, om de

Belhamels te ftraffen, word door Madjira 's afval verandert. Weshalven hy de Muiters

begenadigt. Vlaming verwondert zich over dezen afval. Hoewel men uit getrouwe

waarfchuwingen al voor langen tyd dit had kannen ontdekken; dog nu met denflag gewaar-

fchuwt wierd. Moorden aan onze bedienden op Ceram, en elders. Vlaming 's voor-

zigtige daad op 't ontfangen van deze tyding. Zyn komft in Amboina. Gelyk ook van

M m 2 een
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een nieuw Stadhouder. Vlaming vind goed, overal de Nagelen uit te rojen. En den

Koning ook in Amboina te ontbieden. En na Batavia zamen te gaan. Hun vertrek, na-

Batavia, Aangkring op Boetom En van Vlaming op Macafiar. Die dien vorlt in

fchyn trouw vind, Hy komt eindtlyk op Batavia.

1638.

Het
nieuw
verdrag

ook door

de Ryks-
grooten

getee-

l<ent.

Van Die-

men 's

vertrek

na Bata-

via met
Leliato.

Hhamza
's verdere

verrigtin-

gen op
Hitoe.

Zyn
komlt
aan de
velling

Vidoria.

Zyn han-

delingen

op Ce-
ram.

Dit verdrag , nu maar alleen

door den Koning geteekent,

wièrd 's jaars daar aan ook

door al de Ryks-grooten van

Ternate bekragtigt.

Alles dan hier in Amboina tot beider

genoegen verrigt zynde, zo is de Heer

van Diemen met den gevangen Leliato

van de kuft Hitoe na Batavia gezeik,

die naderhand
,
gelyk wy elders zien zul-

len, loon na zyn werken ontfangen heeft,

en, volgens des Konings laft, op Batavia

onthalft is.

Na des Héeren van Diemen 's vertrek

bleef de Koning met den Landvoogd
Ottens nog eenigen tyd op Hila, om te

zien, of hy den weerbarftigen Kakiali

van 't gebergte Wawani , om het nieuw
verdrag mede te teekenen, aflokken kon.

Ja hy zond hem, ten blyk van zyn gunft,

ook een witten Tulbantj dog hy was,

uit vreezé dat dit maar een lok-aas was

,

daar toe geenzins te bewegen j hoewel

hy aannam 't nieuw verdrag na te komen.

Daar op ontfloeg de Koning al de

Coracora's, die daar op Hitoe by zyn

vloot uit zyne veroverde landen geko-

men waren , behoudende nogtahs uit

ieder Coracora eenige perzoonen , om
hem na Ternate te geleiden, by ziehj

dog als die van Hatoehaha vernamen, dat

hy van hun ook eenige jongelingen, en

dogters, eiflehen wilde, hebben zy dat

niet alleen geweigert , maar rond uit

gezegt, dan geenzins onder den Koning
meer te willen liaan, en zich aan Honds

wéér onder de Nederlanders te zullen

begeven % daar het nogtans van ouds een

regt der Ternataanfche Koningen over

alle hunne veroverde landen geweeft is,

zodanig een eifch te mogen doen.

Den jden July quam Hhamza over den

korten weg van Hitoe Lama aan de

vefting Victoria, nam zyn huisvefting in

het Stadhuis, keerde, na elf dagen deftig

onthaalt, en door den Landvoogd het

beloofde verindagtigt te zyn , weer na

zyn vloot.

Hy was zo ras niet op de zelve ver-

fchenen, of hy ontboodt al de Coracora 's

van Cerams Noord-zyde by zich $ dog
niemand quam , dan een Coracora van

Tobo. Dien van de binnen -kuft van

Ceram lei hy zulke zware fchattingen op,

dat zy alle na 't gebergte vlugtten , en

zich met die van Ihamahoe tegen den

Koning, zo hy komen mogt, om hen
die verder af te eiflehen, verbondden.

Den 6<*en Auguflus ftak hy van Hitoe

na Loehoe over, lchepte na Cambello, Hooni

(dog die wilden hem niet ontfangen) door
j

en bevond te laat, dat Kimelaha Loehoe > ^"V;
1

die hy zo ligt losgelaten , en zynen °q
Slaaf, dien hy, als hy wilde, krygen bellob

kon, genoemthad, zedert niet alleen al aangc'

de veftingen op Cambello, door Leliato
daan*

verlaten, ingenomen, maar ook de ftout-

heit had, van te zeggen, dat, fchoon

hy 's Konings Slave was, hy niet goed-

vinden kon, nu by hem te komen, uit

vreeze, dat hy hem mede aan de Hollan-

ders overleveren mogt met welk be-

fcheid, zonder op Cambello te mogen
komen , de Koning weer heen fcheppen

moeft.

Hy vertrok dan na Manipa , alwaar Hy v

hy, in den bogt van Toeban ten anker trekt

gekomen zynde, van de inlanders zeer Mani
J

wel ingehaalt wierd , waar voor hy hen

,

en ook de Amblauwers, naderhand de
gunft dede, van hen voor vrye lieden te

verklaren, en hun een eigen Sengadji,

of Hertog, te geven.

Hy liet onzen Landvoogd in Amboina
van daar ook weten, hoe Kimelaha Loehoe

met die van Cambello zich al weder als

een wederfpannigen aanftelde, enhoehy
oordeelde, dat het te fchielyk vervoeren

van Leliato na Batavia daar af de eenige

oorzaak was j verzoekende ook twee
Jagten , om hem na Ternate te geleiden.

De, Heer Ottens liet 'hem weten, dat

het de uiterfte fchande voor zyn Hoog-
heit wezen zou , zo uit Amboina te ver-

trekken, zonder iets ten voordeele der

E. Maatfchappy uitgevoert, maar in te-

gendeel deze landen me» nieuwe moeje-

lykheden bezet gelaten te hebben; wes-
halven hy hem ried, hier zo lang, tot

door de gezamentlyke magt de nieuw-
gerezene onluften mogten gedempt zyn

,

te blyven.

De Koning daar toe niet konnende En
befluiten, zo zond men hem twee Jag- geeft

ten, dog met betuiging, dat het dan z,cl1 '

ook 't verderf van zyn landen, en 't ver- j^eer

lies zyner inkomften , zekerlyk mede- tens 1

brengen zoude, wanneer de E. Maat
fchappy genoodzaakt wierd met hare

magt zyn wederfpannige onderdanen te

dwingen.

Dus ftak hy, na 't ftellen van vier Na 't

bedienden des Konings, in de plaats van ftellen

een Stadhouder, den 2öften September, j^'a
in 't jaar 1638, met zyn Cocacora's, enjjen,

die Jagten, van Manipa na Ternate over, Na Te;

alwaar nate.



538.

jaar

i.

Kmkom
dvi eden

in jaar

16..

An.ni

Ca.

tieie

U\.
¥0,d

deMo-

In jaar

16,

Z A A
alwaar hy behouden in de volgende maand
aanquam.

Zedert dit vertrek des Konings uit

Amboina, namen (gelyk wy onder de

verhandeling van die Landvoogdy zien

konnen) de moejelykheden met Kimelaha

Loehoe hoe langer hoe meer toe; maar

wat de beloften, door den Koning zo

plegtelyk gedaan, aanging, daar quam
niets ter wereld va», weshalven ook de

beloften, aan onzen kant gedaan, van

zelfs vervielen.

In Ternate viel in 't jaar 16^9. mede
zeer weinig van belang voor, uitgezeit

alleen, dat Koning Hhamza op zyn oude
gronden voortging, met dan eens onze
belle vriend te fchynen , en dan weer de

boezem-vriend der Kaftiliaanen te zyn;

hoewel hy or.i beide even fterk haatte,

en, was het hem maar mogelyk geweeir,

wel zeer ligt zou afgefcheept hebben.

By de Mooren hield hy zich als een

Mohhammedaan , by ons, of de Kafti-

liaanen , zeide hy , dat hy in zyn
hart een Chriften was , maar dat 's Ryks
wetten, en gefteltenis, hem verhinder-

den, dat voor als nog, ten ware hy met
zyn Kroon ook 2.yn leven wilde quyt

zyn, openbaar te toonen; en ondertuf-

fchen was hy al zo fterk Moorfch , als

Chriften , zich maar houdende aan 't geen

hem beft in zyn kraam diende.

In 't jaar 1640, den 2j-ften February

,

quam de Heer Landvoogd , van Broekom,

hier te fterven. Zyn vervanger, de Heer
buitengemeene Raad, Antoni Caan, was
te Batavia al als tiende Landvoogd ge-

koren , maar quam eerft den laatften

Maart voor de vefting Orangie ten an-

ker; zonder dat 'er in dien tuflehen-tyd

een gezaghebber in Ternate geweeft is

;

de zaaken zo lang door den opper-Koop-
man, en de verdere leden van den Raad
aldaar , beftiert zynde.

Hy bleef daar tot in 't jaar 1641,
wanneer hy met 's Konings brieven den
poften February met het fchip Grol in

Amboina quam, om den Heer Ottens te

vervangen , die egter niet meer, dan

's Konings tegenwoordigheit, uitwerkte.

Hy was den uden February uit Ter-

nate vertrokken, na dat hy den Heer
Ga/par vM den Bogaarde met den Titel

van Voorzitter in zyn plaats aangeftelt

had; hoewel die dat niet langer, als tot

den poften April , bleef; wanneer de
Heer , Wouter Seroyen , hier als elfde

Landvoogd voorgeftek, en van den Bo-
gaarde door hem als hoofd na Makjan
gezonden wierd. Hy quam 'er in dat

jaar maar met den Titel van Voorzitter

,

dog in 't jaar 1643. wierd hy volflagen

Landvoogd door de Hooge Regeering

van Indien gemaakt.

K
In Amboina

Loehoe , zich nu,

van Cambello ,

N.
wierd

by 't

Erang
,

de Stadhouder

verdrag van die

164*}

Dé
Kelang , en Stadhou-

der Loe
hoe ver-

went
zich met

Aflahoedi , tot het uiterfte gebragt zien

de, eindelyk bewogen, om zich met de

onzen in Auguftus des jaars 1641. te be-

vredigen, met belofte, van zich als een
getrouwe onderdaan des Konings, en als

een vriend der Nederlanders , te zullen

gedragen ; 't geen onder de regering van
den Heer De??2mer in Amboina zo wat
heen fchokte , Koning Hhamza dan eens

de fchuld op Kimelaha Loehoe , en Loehoe

die dan eens weer geheel op den Koning
leggende. Het laatfte was echter maai-

de rechte waarheit : want als Loehoe op
zekeren tyd van eenen Pati Heli , broeder

van Sengadji Cowajfa , toen hoofd van
Manipa , hoorde , dat hy , voorleden

jaar in Ternate zynde, klaar had konnen
merken, dat hy (Loehoe) in 's Konings
ongunft was , zo zeide Loehoe openhertig

tegen den Landvoogd Demmer : Ik weet

wel, dat de Koning al de fchuld op my
zoekt te leggen, en dat hy, nu ik in alles

volgens zyn laft gedaan heb , my nog zoekt

te dooden, en aan zyn ftaatkunde op te

offeren ; maar om egter te toonen, dat ik

geen fchuld heb , en niet anders dan volgens

zyne fchriftelyke bevelen gedaan heb (hoe-

wel hy by «, en al de Hollanders met zyn
Kaftiiiaanfche ftreeken voor den goeden
man zoekt te fpeelen) zal ik myn zeggen

uit agt brieven (die hy ook voor den dag
haalde) bewyzen.

Uit den eerften , ten tyde van den Heer
Philips Lucaszoon gefchreven , bleek klaar

,

dat de Koning Lelilato 's daden, in 't op-
rokkenen en afvallig maken van onze
onderdaanen

, prees , en hem belaftte, daar-

in voort te gaan.

Uit den tweeden , by den tydt van den
Heer Gyfels gefchreven, bleek, dat het
zyn bevel was , dat de vreemdelingen

,

zo vry als de Nederlanders , op zyn
ftranden komen ,

handelen mogten;
driemaal meer Tol, dan de Nederlanders^

opbragten.

Uit den derden, mede omtrendt dien

tydt gekomen, bleek, dat hy wilde, dat

men de vreemdelingen daar niet alleen

aanhalen, maar, des noods, ook van koft

en drank voorzien zou ; van hoedanig een

inhoud ook de vierde was.

In den vyfden belaftte hy , aangezien

hy de hulp der Hollanders tegen de

Kaftiliaanen, en Tidoreezen, toen van

nooden had « geen vreemdelingen nu tog

aan te houden; maar dat de Kimelaha,

en de Orangkajen, nogtans yder Bahara

Nagelen op honderd Ryksdaalders , den

zelven prys , dien 'er de vreemdelingen

Voor betaalden, houden zouden.

Mm 5 En
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Uit ver=

fcheide

brieven.

en daar Nagelen 'in

vermits zy hem wel
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*4i. En hoewel in de drie andere brieven

niets ten lafte des Konings , nog ten

voordeele van Kimelaha Loehoe, itond,

Zo wift hy 'er cgter met woorden by te

voegen, dat hem nog een brief vanden
Koning, in Loot bcllagen (om dien, by

ontmoeting van Hollanders, maar in zee

te werpen ) met Sengadji ioeban 's zoon

gezonden was, dog dat die by hem nog
niet ontfangen, en hy van voornemen

was, dien brief, zo ras hy dien bekomen
had , ten bewyze van zyn opregtigheit

,

aan ons over te geven.

Kimelaha De Koning mogelyk de lugt van deze

Loehoe ontdekking van Loehoe gekregen, ofwel
van eenig ander misnoegen tegen hem op-
Hhamza

gevat hebbende, fchreef niet lang 'er na

Schelm een brief aan de Heer Demmer, waar in

verklaard, hy begeerde , dat , aangezien Kimelaha

Loehoe een afvallige Schelm was, men
,. ... den ioneen Madjira met al de Oraneka-
Madjira .

J §, J
, , „ ,, °

,

na Ter- l
a s na Ternate, om hem als Stadhouder

nate ont- in Loehoe 's plaats aan te ftellen , zenden
boden. 20U Egter is 't zeker , dat Loehoe vol-

komen de waarheit van Hhamza maar

gezegt , en klaar aan ons getoont heeft

,

dat , hoe vriendelyk die Koning ook
altyd aan ons gefchreven had, hy altyd

aan zyn Stadhouders geheel anderen laft

gegeven, en eindelyk, ziende, dat zyn

liften uitgekomen, en nu ten einde wa-
ren, beft geoordeeld heeft, de Kimela-

ha 's Leliato , en Loehoe ( hoe trouw zy

in alles volgens zyn ftipten laft ook ge-

dient hadden) aan zyn ftaatkunde maar
op te offeren, en door dit middel zyn

zaak, die rondom vuil was, in fchyn

egter by de E. Maatfchappy fchoon te

maken.
Wat man deze Madjira geweeft zy,

is uit de Stam-lyft van het Adelyk huis

Tommagola hier voor klaar te zien.

Hy had zich bevorens al, onder de re-

geering van den Heer Ottens in Amboi-
na, zodanig in de gunft der Hollanders

weten in te wikkelen , dat hy geboren

fcheen , om den luifter van dat vervallen

huis weer tot zyn vorig aanzien op te

vyzelen ; en fchoon deze jonge Tygcr
als een Hondje in den fchoot der Hollan-

ders gekoeftert, zyn ingeboren boozen
aart zo lang had weten te ontveinzen,

dat die Natie niet de minfte tegen-

reden vond , om hem tot het Stad-

houderfchap te helpen vorderen j zo heb-

ben zy naderhand te laat gezien , dat de

boosheit, met de jaaren aangroejende,

eindelyk ook in hem eens leelyk , en tot

hun groot nadeel, uitgeberften is.

Den uden February in 't jaar 1643.
j"

tjaat quamen uit Ternate geheime brieven van

Hhamia Koning Hhamza aan den Heer Demmer,
belaft in welke hy begeerde , dat men Kimelaha
Kimelaha Loehoe, nevens zyn ganfch geflagt, te

U K S E
weten, zyn moeder, zufter , broeder, 1Ö43JJ

zoon, en Kaitsjili Lakfamana, wegens met 271!

hunne gepleegde trouwloosheit , zo te-ë^S1 »!

gen hem, als tegen de E. Maatfchappy,

op Amboina ter dood brengen, al hunne En
goederen voor hem verbeurt verklaren , Madjin);

en dat men vorders den jongen Madjira. »' s toe-j

komend
Stadhoi

der, nf,

Ternat'i:

met al de Orangkaja 's, en Kipati 's, na

Ternate, om hen een nieuwen Stadhou

der voor te ftellen , zenden zou.

Dit bevel des Konings wierd voor*ei€n
"

Kimelaha Loehoe, vermits men hem toen

nog te veel van doen had, zeer geheim
gehouden, en hy tot een beter tyd toe

van de onzen, zelfs vriendelyker, dan te

voren, behandelt; maar den i4den Mai
vond de opper- gebieder van de magt der

E. Maatfchappy in Amboina , de Zee-

voogd Caan ,
geraden al de onderdanen

,

zo der E. Maatfchappy, als des Konings,

aan de vefting Victoria te doen verfchy-

nen , alwaar hy hen 's Konings brief

voorlas, en verder toonde, hoe hy be-

• laftte met Kimelaha Loehoe , en de zynen,

te handelen; weshalven zy zich hadden

klaar te maken , om met hem na Ternate

te vertrekken, ten einde aldaar Madjira
als Stadhouder te zien voorftellen.

Na 't fcheiden van deze vergadering

wierd Kimelaha Loehoe, met zyn ftief-

broeder, Patiivani , of Ackimaani, ge-

vangen genomen , Madjira met zyn aan-

ftaande waardigheit geluk gewenfcht,

met aanmaning van zyn vader Sabadyn 's

voetftappen na te volgen , en ons nu de

hand te bieden, met Loehoe 's ganfch

geflagt, en goederen, aan ons, en zo

verder aan zyn Koning, over te leveren.

Madjira verzorgde dit alles ook flipte- Loehg

lyk, aangezien op den 3 den Juny, in 't tn zyn

jaar 1643 , Kimelaha Loehoe 's moeder, g^gt

zufter, zyn vrouw, en dogter, nevens
|en ml

Slckhwni 's vrouw, met een deel Slaven,

en Slavinnen , en der zeiver goederen,

aan de vefting Viftoria gebragt wierden j

alle welke door hem op Cambello

byeen vergadert , en dus gekregen waren.

Loehoe 's dogter wierd door de Ambonfche Zyn jL

Juffers zeer ftatelyk ingehaalt, om dat zy ter als e

van Koning Hhamza over vyf jaren op yorftin

Cambello tot zyn Byzit gemaakt, en van
inge-

haald.
hem laft gegeven was , haar na Ternate

te zenden j maar de andere vrouwen
wierden in de vefting gevangen gezet.

Hier op vond men den ióden Juny, Maarhy
volgens 's Konings uitdrukkelyken laft, zyn mo

goed, den Stadhouder Loehoe, zyn moe- *e
l* J

der, Djouw Bay, zyn zufter, Fatima ,1 X̂Q^T

en halven, of ftief- broeder, Ackiwani, onthalft.

als de hoofd-oorzaaken van al dezeweder-
fpannigheden, en oorlogen in Amboina,
ter dood te verwyzen , en hen daags daar

aan op 't plein van de vefting Victoria,

voor de poort, te onthalfen.

Dit
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Loehoe

niet wel

van ons

behan-

deld.

IÖ43- Dit was het einde van dezen Konink-

lyken Stadhouder , cie , om zynen Koning
wel te dienen, ons, en zich zelven , veel

moeite aangedaan, en daar na, om zich

voor ons weer te verontfchuldigen, ons

wel grooten dienft, maar zich by zynen
Koning zulken ondienfl gedaan had

,

dat hy het met zyn hals heeft moeten
boeten.

Egter ben ik van oordeel , dat , hoe
trouwloos ook Loehoe, met de ontdek-

king van 's Konings valfche ftreeken aan

ons, omtrent zyn Koning gehandelt had,

men ten minften na die klare vertooning,

dat hy niets buiten 's Konings lalt tegen

ons verrigt had, behoorde verzorgt te

hebben , dat men nog hem , nog de
zynen , aan 't leven quam : vermits

alles, hem ten lafle gelegt, niet zyn,
maar Koning Hhamza 's eigen bedryf,

over 't welke dierhalven hy, maar geen-
zins Loehoe, ftrafbaar was.

Hier op is de Heer Zeevoogd , Caan,
met het fchip Frederik Henrik, en zeven
andere, nevens Madjira, en de Loehoe-
neefche Orangkaja 's ( behalven Pati

Cambello, die weer op de vlugt was)
den j*den July uit Amboina na Ternate
gezeik , en in Auguftus met den nieuwen
Stadhouder des Konings , Madjira weer
in die Landvoogdy op.Hila gekomen,
zo als de wrevelmoedige Kakïali in zyn
eigen flaapkamer door een Kaftiliaan ver-

moort was.

De Heer Caan , den fden en oden Sep-
tember een vergadering in de hoofd-
vefling Victoria belegt hebbende, ver-

toonde aan al de Orangkajen, hoe Ko-
ning Hhamza aan hem, en aan al de
Landvoogden van Amboina, volle magt
gegeven had , om , uit 's Konings naam

,

over alle zyne landen in Amboina de
oppermagt te hebben, regt te doen, de
wederfpannigen te ftraffen, en alles, 't

geen den dienft des Konings , en der E.

Maatfchappy, vereifïchen zou, te ver-

richten.

Ook las hy voor het bevel-fchrift des

Konings. , waar by Madjira voor zyn
Stadhouder over zyne landen in Amboina
verklaart werd

,
gelyk hem op dien tyd

,

by zyne gelukwenfching ook een Goude
keten , met drie Kanonfchooten 'er ne-

vens, vereert wierd.

Daar na opende de Heer Caan 's Ko-
nings tweede geheim- fchryven, waar by
Kipati Loehoe, den Kipati, en den Hi-
mam, of Priefler van Cambello, Kaitsjili

Lakfamana , en Leliato , als wederfpanni-

gen ter dood veroordeelt wierden.

Men vond daar op goed eenen Derma-
boe, zoon van Pati Cambello , eenen
Chatieb Lanoero, en den Pati van Loe-
hoe, Patti Leka genaamt, als de drie

De Heer
Caan ver-

trekt met
Madjira

Da Tcr-

ioatc.

En keert

met hem,
u's Ko-
jings

1 it'adhou-

Iler, ïri'

imboina,

')e Ko-
iing geeft

le-opper-

nagtaan

.ons over

[•:yn lan-

lenhier.

fyn lalt

,

>m ver-

cheide

i(oer-

'inken

e doen

looden.

voornaamite beroerders van den Staat, l6.43-

ter dood te verwyzen , en hen op den
7<ien September in 't jaar 1643. °P

'
c

plein der veiling te onthalfen > gelyk dit

den 3 iften November daar aan op Bata-
via ook aan Leliato uitgevoert is.

In 't jaar 1644 , in Maart , zond de In 't jaar

Koning twee Ternataanfche gezanten l644-

naar Amboina, Alonfo Cardinofa, en M- Komft

mojfarif Kediri, de welke met Madjira gezanten
aan de hoofd-vefling gekomen zynde, zo in Am-
liet de Heer Landvoogd Dommer , vol- bo 'na -

gens 's Konings lalt ook den Himam , of
Priefler van Loehoe , Lawadyn by den
Pati van Cambello , Tehelia genaamt,
den 24ften Maart in 't jaar 1644. ont-
halfen

, gelyk ook in 't jaar 1643. dat
zelve vonnis aan Kaitsjili Lakfamana
(die 'er nog ontbrak) zou uitgevoert zyn,
zo hy in September des voorleden jaars

door honger en ongemak in 't bofch niet

al omgekomen was.

De voornoemde gezanten waren voor- Aange-

namelyk hier gekomen, niet alleen om leS t otn

de Ambonfche Orangkaja 's (na dat zy "J
1"6

een voetval wegens hun bedreven weder- boete in

fpannigheit voor den Koning gedaan tezame-

hadden) weer hier te brengen } maar len '

voornamelyk , om een geldboete van drie

en zeventig duizend Ryksdaalders, die
hy hen opgelegt had, en waai- toe die
van Cambello, Boano, E-rang, en het
Oeli , Anin

, yder tien duizend Ryks-
daalders, den Sengadji van Boano, Ke-
lang, enCaibobo, yder vyf duizend, en
zo anderen na gerade het verdere geven
moeften, op te haaien.

Ook liet zich de Koning nog al voor- Hhamza
flaan, dat hy over de kuft Hitoe mede 's eifch

te zeggen had ; op welken grond hy de °P die

Orangkaja 's van daar met een Coracora, u°
vol gefchenken, na Ternate ontbood,
om met hen te beraadflagen, wien men
tot een nieuwen Kapitein , of Hopman
der kuft Hitoe , kiezen zou. Al 't welk
juift zo niet opgevolgt, en maar als een
misvatting voor dien tyd aangemerkt
wierd.

Ook gaf hy door deze gezanten de
zelve volmagt over zyn landen aan den
Heer Demmer , gelyk hy die bevorens

aan den Heer Caan gegeven had , maar
met die bepaaling, dat hy den genen van
zyn onderdanen , die daar de dood mogt
verdient hebben, na Ternate zou moeten
zenden.

Na dat nu deze gezanten met het in- Hoe veel
maanen van deze boete over de vyf maan- zy van

den bezig geweefl waren, hebben zy de boete

( 't geen nog zeer te verwonderen was, mkreSen '

waar het uit zulke arme dorpen van daan

gekomen zy) niet meer , dan zes en vyf-

tig duizend, agt honderd, en vyf en

zeventig Ryksdaalders konnen krygen,

't geen
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Wat 7,y

op Mani-
pa ver-

rigten.

't geen egter meeft in kleeden, Gongen,
flegt Goud-werk , kleen gefchut , en

eenige BafTen, alles ten hoogften pryze

aangenomen , beftaan heeft. Hier mede
nog niet vergenoegt, zyn zy den ^den

September na Manipa gefchept, alwaar

zy, nog twee duizend Ryksdaalders in-

gevordert hebbende, den ouden Kime-

laha, Fakiri , met' nog eenige andere

Orangkaja 's van Boero , en Manipa
,

medenamen, om hen, volgens 's Konings

laft, na Ternate te voeren.

Zy ontboden Madjira , en de Loehoe-

neefche Orangkaja 's, voor de tweede

maal by zich, dog zy bleven t'huis, ver-

mits de onzen het niet goed vonden > en

daar op zyn zy na Ternate weder ver-

trokken.

In Mai des jaars 1645". quam hier uit

Ternate Pieter Eduard, een Tolk, met
brieven des Konings , waar uit bleek

,

dat die Heeren gezanten des voorleden

den

brieven.

In 'tjaar

164;.

Een an-

der ge-

'sKoniiigs.i aai
'

s
i en we^ byzonder de eerfte

Koning veel leugens wys gemaakt , en

opgerokkent hadden , niet alleen om zy-

nen bevel-brief, en volmagt , aan den

Landvoogd van Amboina gegeven, en

zyne belofte van afftand van de kuft van

Hitoe,aan den Ternataanfchen Land-

voogd, den Heer Seroyen in 't jaar 1644.

gedaan, in te trekken, en te herroepen

j

maar om ook zeer vreemde bevelen aan zyn

onderdaanen in Amboina te geven. Hy
had den Koning opgegeven, dat de Hol-

landers overal op zyn ftranden vaftighe-

den, vlak tegen 't verdrag aan

opwerpen , en

ftond , dat

verdrag aan, deden

het dierhalven gezien

zyn onderdaanen voortaan

t'eenemaal na hun goedvinden, als hun
Slaven , zouden moeten leven. Men
dwong hen niet alleen daar, zo zy voor-

gaven , Prince-vlaggen te moeten voeren,

maar perfte hen hier en daar ook met
geweld Chriften te werden, en dus ge-

heel van den Koning af te vallen.

Ook zond Koning Hhamza aan de

gevlugte Ternataanen op Kelang een

vergiffenis-briefje , hen bevelende naar

Ternate te keeren ; maar de Landvoogd
van Amboina, daar over byzonder mis-

noegt, vond niet goed dezen laft des

Konings op te volgen , maar de zaak aan

hare Edellieden op Batavia te vertoonen

,

en daar op antwoord af te wagten.

DeHee- Als nu deze Tolk, volgens 's Konings

Demmer verzoek, na Ternate met een Jagt we-
legt de derkeerde, maakte de Heer Demmer deze
zaak voor

gruwe]yke leugens van zyne gezanten

open. aan den Koning bekent, en gaf hem een

net berigt, wat van al deze zaaken de

regte waarbeit was ; te weten, dat alleen

aan die van Anin in 't jaar 1643 » toen zv

zich de eerfte maal met ons bevredigden

,

een Prince-vlag, enkelyk om hen van

U K
onze vyanden te onderfcheiden, gegeven
was; en dat het dorp Caibobo alleen,

na lang aanhouden, en na uitdrukkelyke

waarfchuwing , van dat zy , zo wel
Chriften als Heidenfch zynde , egter

onderdaanen van Ternate bleven , Chriften

geworden was.

Met dit Jagt ging, volgens 's Konings
ontbod , ook Kimelaha Madjira , en
Sopt, benevens Kimelaha Zoegi, van Xoela
Befi, (die nu omtrent anderhalfjaar,
hoewel op- en neder-gaande , was vaft

gehouden) om zich nevens Kimelaha
'Terbile, toen mede daar zynde, in Ter-
nate over een moord te verantwoorden,
die gepleegt was in 't jaar 1636. aan den
onder- Koopman , Pieter Pauwelszen

,

wanneer hy met een Jonk , van Key
komende, door zeer hard weder Banda,
en Amboina voorby dreef, en op Xoela
Befi aanquam, en buiten hem nog aan

vier Hollanders en drie inlanders bedre-

ven , behalven dat de E. Maatfchap-

py nog drie of vier honderd Ryksdaalders

daar by verloren , en tot nog toe niet de
minfte voldoening daar over genoten had.

Ook wierd aan Koning Hhamza nu
met eenen de Sagoe toegezonden, dien

hy op Liflabata, Hatoewè, en Aflahoe-

di, belaft had voor zich, in plaats van
de opgelegde fchatting, te maken.

Ondertuffchen zonden de voornoemde
Ternataanen , aan welke hy een vergiffe-

nis-briefje verleent had, drie of vier uit

de hunnen na den Koning, om van hem
nader verzekering voor hunne Slaven , en
Meubelen, by hunne overkomft in Ter-
nate te verzoeken j in welken tuflehen-

tyd de Landvoogd , om hen van 't ge-

bergte te lokken , vryheit gaf om te

gaan , waar het hun beliefde ; hoewel
zy , na alle minnelyke verzoeken van
den Heer Demmer, zich daar toe onge-
negen toonden. Hy zond eenen Pati

Chodja na hen ; maar die vond geen ge-

hoor ; ook hadden zy zich op Salatti al

vaft gemaakt , en wierden in hunne we-
derfpannigheit , niet alleen door hun
eigen hoofden , de Kaitsjili 's , Abdul,

Pifmol, Dagga (halve broeder van Ma-
djira) maar ook van eenen Lehut van
Maflavoy, onlangs van Manipa tot hen
overgeloopen , om dat hy niet genegen
was na Ternate te gaan, geftyft, waar
onder een booswigt, Anachoda Dowwlo,
door Koning Hhamza herwaards gezon-
den, om zyn Sagoe-fchatting van Ceram
in te zamelen ( hoewel hy zyn tyd niet

dan met fchelmftukken , moorden, en
vrouwen-fchenderyen op Affahoedi, en
Boano, doorbragt, zonder verder naar

's Konings Jonk eens om te zien) niet

weinig roeide, die zich ook by dit ge-

fpuis op Kelang, om dat hy vreefde

voor

164$;
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In 'tjaar

1646.

Madjira 's

enHham-
za 's vuile

aanflagen

breken

uit.

Z A A
voor den Koning te verfchynen , bege-

ven had.

In 't jaar 1646. begon Madjira , na

dat hy 't jaar te voren uit Ternatc weder-

gekeert was , eenige vonken van het

vuur, dat in zyn herte onder de afch

fmeulde, en te gelyk ook nieuwe blyken

van Koning Hhamza 's aanleg tegen ons

,

zo klaar te toonen, dat men geen reden

had, om , hoe fyn hy ook fchynen wil-

de, daar meer aan te twyffelen: want
buiten dat het nu uitbrak , dat hy voor-

leden jaar, als al de Orankaja 's van Ca-
paha (met welke de E. Maatfchappy
toen

,
gelyk nu nog , in een zwaren oor-

log was) op hunne ftranden verzamelt

waren, om vrede te maken, hen door
heimelyke boden dat afgeraden had, zo
had hy hen nu dit jaar weer fterk aan-

geraden, den oorlog zo lang, tot hy
weder in Ternate geweeft, en 's Konings
laft hier over verftaan zou hebben, te

vervolgen ; vermits het dan nog ruim

tyds genoeg zyn zoude , om tot een vrede

te komen j waar uit dan bleek, dat wy
aan Koning Hhamza , en hem , even
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Nieuwe
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; Kaitsjili

Sibori

nerwint

Goron-

:alo.

branden van dezen oorlog, en, onder

den naam van vrienden, hen als adders in

onzen boezem hadden.

Schoon nu die kryg , door Capaha 's

verovering ten einde raakte , zo was men
daarom niet t'eenemaal van allen toeleg

der Ternataanen tegen ons vry : want zy,

die op Kelang waren , en allenskens

fchenen te willen aan de hand komen,
met zich om laag neder te zetten , wier-

den door den loozen Ridjali (waar van

wy onder Amboina breeder fpreken) ten

eerften vervoert om weder na 't gebergte

te vlugten ; hoewel zy zich in December
weer van daar, ten getale van drie hon-

derd zielen (waar onder wel honderd

weerbare mannen waren) na Loéhoe lie-

ten voeren.

In 't jaar 1 547. braken de flingze ftreken

van Madjira al meer en meer uit, wanneer

hy 't afkomen van die van Ihamahoe van

't gebergte niet alleen tegenhield , maar

ook die van Caibobo verbood, zich ver-

der tot het Chriftendom te begeven.

In December des jaars 1647. zond

Koning Hhamza Kaitsjili Sibori met vier-

enveertig Coracora 's (meelt uit de

Xoelafche eilanden byeen vergadert) om
't volkryk dorp Gorontalo , op 't eiland

Celèbes gelegen , en van hem afgevallen

,

aan te taften , en weder aan zyn Kroon
te hegten > dog, Sibori, niet in ftaat

zynde om dit uit te voeren , verzogt de
Koning van de E. Maatfchappy twee
Jagten , waar mede hy dit dorp verover-

de, en daar grooten buit van Slaven, en

andere goederen , maakte, waar van hy,

I. Deel.

tot erkentenis, honderd Slaven aan de
E. Maatfchappy vereerde.

In den jare 1648, in 't begin van In 'tjaar

April , vond de Heer Landvoogd de l6$-
Vlaming van Outshoorn in Amboina het

Hhamza

Jagt de Griffioen op de Reede met brie- fand
ven van Koning Hhamza, waar by hy^ voogd
gelyk bevorens aan anderen , weer vol- de

.

Vla"

magt aan dien Landvoogd gaf, niet al-
m)nS vo1"

1 ° , , ..&.&' V' L al magtom 1

leen om zyn landen nier in zyn naam te zyn Tol-
beftieren , maar ook om zyn Tollen le" te

voortaan te ontfangen , vermits hy oor- ontfaa"

deelde, dat zyn Stadhouder, Madjira,
êen '

te flof daar mede te werk gingj behalven
is m js_

dat hy ook zeer misnoegt op hem was, noegdop
om dat hy de nieuwe Coracora 's , door MadJiri>"

's Konings laft op Kelang gemaakt, ne-
vens een van zyne bywyven , volgens
zyn bevel niet opzond.

In Mei des zelven jaars overleed Ko- 2yn
ning Hhamza, de loófte van al de Ka-» dooi'

ningen, die Ternate oit beftiert hebben

,

na omtrent eenentwintig jaaren geregeert
te hebben , zonder dat men weet , of hy
Moorfch of Ch riften ftierf ( waarom de
Priefters ook noit voor hem bidden) waar
op den 6den dier zeivemaand de Prins Kait-
sjili Tahoebo, oud&e zoon van Koning Mo- Mandar-

dafar , met den naam van 2N-wy.aU*. sjah ne-

Manlarsjah
(
of Mandarfaha , zo de Ter- f™Jt ?„ fte

nataanen hem noemen, of wel Man- Konin»
darsjah,) tot negen en twintigfte Ko- van

ning van Ternate zeer plegtelyk ings» Ternate.'

huldigt is 5 over welke krooning des

Konings in Amboina ook drie Chargies
met Musketten , en vyf Kanon-fchooten,
gedaan wierden. Van Modafars drie

zoonen was hy zekerlyk de befte , een
zeer goedhertig, en minnelyk Prins , die

waarlyk veelKoninklyke deugden bezat.

Niet lang hier na vertrok de Heer rje j-feer

Caan den 3iften Mei uit Ternate, heb- Seroyen

bende den Landvoogd Seroyen van daar Se'igt.

geligt, om zich op Batavia over eenige

befchuldigingen te verantwoorden , en
va^ ^

eer

den Heer Gafpar <van den Bogaarde , on- Bogaarde

der den Titel van Prefident, voor eerft, twaalfde

en tot nader laft van hare -Edellieden, Land*

als twaalfden Landvoogd der Moluccos der°Mo-
aangeftelt. luccos.

OndertufTchen deed zich in Amboina DeTer-
den uden September een gefchil tulTchen nataanen

de Ternataanen , en Loehoeneezen , eerft
re§ten

by hunne wyven begonnen , met zo veel moejte m
hevigheit op, dat, de eerfte tot feite- Amboina

Ïykheden gekomen zynde, het opper- aan -

hoofd van Loehoe, de Heer, SimonCos,

genoodzaakt was met Soldaaten 'er tuf-

fchen te komen , en verder wegens de
c

ftoutheit dezer Ternataanen aan den 20ekt aa"n

Stadhouder Madjira te verzoeken , dat Madjira

zy, volgens 's Koning lang gegeven laft, hunver-

nu toch eenmaal naar Ternate verzonden !£ "JL
1 -mt v ternate,

mogten worden j waar toe Madjira geen

N n ooren
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tGeenhy
Weigerd.

ooren had , alzo hy hen nog metter tyd

ergens anders toe zou noodig hebben,

weshalveii het hem ook aan geen uit-

vlugten ontbrak, om te toonen, dat dit

voor eerft nog niet wezen kon, en dat

men beter tyd daar toe afwagten moeft

;

hoewel hy toen al het verraad , lang daar

na door hem begonnen, in zyn hert

fmeedde , en alleen maar na beter en

gunftiger gelegenheit, om het uit te

voeren, wachtte.

Dit verzoek wierd by zekere groote

vergadering op Loehoe den fden G*£to-

ber, daar Madjira, en al de Orangkaja's

van 's Konings landen mede tegenwoor-

dig waren , wel ernftig by de onzen

vernieuwt > dog in 't eerft door hem
weder van de hand gewezen , als nog te

ontydig zynde j maar, ziende, dat de

onzen op dit ftuk bleven ftaan , liet hy

,

op hun ernftig aanhouden , toe , dat men
'er nu nader over lpreken zou, 't geen

daar op uitquam, dat de Raad befloot,

dat men vooreerft Dagga , Madjira 's

halven broeder, nevens Leliato 's zoonen,

Hadji, Labodi, en Baikole, met hunne
huisgezinnen , naar Ternate zou doen

vertrekken i
maar de Princen , Abdul,

Bifmol, en Singafari, zouden hier nog
wat blyven, om dat de Koning hunne

naamen niet ftiptelyk uitgedrukt had , en

om dat zy Madjira tot Raadslieden moe-

iten dienen. Een groote reden; maar

waar van de laatfte den knoop toehaaldej

aangezien wy metter tyd wel zien zullen,

wat fchoonen raad zy hem gegeven

hebben , en waar toe hy hen hier zo zeer

nog van nooden had.

Dog de Hollanders, als leden in dezen

Raad zittende, bewezen klaar, dat de

Koning , al de kinderen van Ternate op-

eifchende, niemand had uitgefloten, en

ze alle in Ternate hebben wilde ; behal-

ven dat ook de Princen , Abdul en Bi/mol,

veel te gevaarlyke werktuigen waren , om
langer in Amboina te blyven, en zeer

ligt , by Madjira 's afwezen ( die na

Ternate moeit gaan. om den nieuwen
op Liflêbatta,

Doch
cindelyk

,

ingezel-

fchap van

Madjira,

gefchic-

de.

Koning te begroeten)

hun geboorte-plaats, een aanhang zouden
konnen krygen , en zich dan zo ook
meefter van die brood- kamer maken, uit

welke men hen daar na zo gemakkelyk
niet zou konnen doen vertrekken.

Dus wierd dan ook 't vertrek der drie

Princen vaftgeftelt , dewelke van Madjira,

en Maynene van Cambello , vergezelfchapt

zouden worden, om in Ternate reken-

fchap van de op Kelang toegezegde ver-

giffenis te konnen geven. Alles ging nu
nog wel; dog Singafari ftelde wakker
den beeft, wilde zich na dit befluit niet

fchikken, en moeft dierhalven met agt

krygsknegten aan boord gebragt worden

,

K48in welke fchermutzeling hy nog een vin-

ger verloor.

Deze zeven Edele Ternataanen ver-

trokken den 14de" November dezes jaars

met 's Konings Coracora 's. Zy wierden

een ftuk weegs door onze Kooplieden

met een Sloep der E. Maatfchappy uit-

geleid, quantzuis om dat zy onzen brief

aan den nieuwen Koning by zich hadden,

dog eigentlyk was het, om te beletten ,

dat Madjira op de kleene dorpen niet

mogt aangieren , om de arme ingezete-

nen nog wat uit te mergelen. Madjira Tn
'

t;„

quam in 't einde van Mei des jaars 1649. 1649.

met zyn halve broeder Dagga , en met
eenige der vertrokkene Edelen, weer in

Amboina ; zo men zeide , om hunne
goederen te haaien, en dan in dit zelve

jaar nog weder te keeren. Zy hadden watle

den nieuwen en onervaren Koning veel gensi;

leugens wys gemaakt , en zeer quaadaar- d
?
n K(

dig den Heer Landvoogd de Vlaming te "^
a

*

lafte gelegt, dat hy 's Konings landen, haddci

en onderdaanen na zich trok, en, met
name , zeven dorpen op de kuft van
Hitoe, tuflehen Oerin en Hatoe gelegen;

dat hy ook de Mooren met geweld tot

het Chriftendom dwong, en in 't byzon-
der dat hy zes Gyzelaars van Wayfamma
tegen hun wil en dank aan de vefting

Victoria dagelyks deed ter fchool gaan.

Hierom hadden zy den Koning geraden

,

in tyds daar in te voorzien , en hem tog
niet meer , als 't gebied over zyne
Chriften-dorpen , te laten, en aan den
Stadhouder, gelyk als bevorens, weer
't volle gezag over 's Konings landen te

geven.

Dit werkte zo veel uit, dat de Koning Die da;

Mandarsjah ( wat tegen-beregten hem de °P zee'

onzen in Ternate ook gaven) den iften
bars

Mai een zeer trotzen en fpytigen brief

aan den Heer Vlaming fchreef, waar in

hy hem zeer bars verweet, dat hy 't

verbond, tuflehen Koning Hhamza, en
den opper - Landvoogd , den Heer van
Diemen, in 't jaar 1638. gemaakt, niet

na quam , dat hy de Heidenen op Ceram,
te weten, die van Caibobo, Amahey,
en Makariki, Chriftenen gemaakt had,

niet tegenftaandehet ganfeh eiland Ceram
(alleen KefHng, en Waroe uitgezonderd)

hem toequamj weshalven hy begeerde,

dat men alles op den vorigen voet her-

ftellen, en geen Heidenen meer tot het

Chriftendom 'dwingen zou. Ook eifchte

hy de voornoemde dorpen op Hitoe

weer, en belaftte, dat men die zes Gy-
zelaars ten eerften ook in Madjira 's han-

den ftellen , en 't gezag over 's Konings

landen voortaan alleen aan zynen Stad-

houder laten zoude. Aan de

Dus fchreef die Koning aan den Am- Heer_

bonfehen Landvoogd, de Vlaming, een
fdj

a '

ft

man,

• 0'

t
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m om-
Ifedig
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«Dond.
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man, niet alleen weêrgadeloos in zynen

yver, en beleid, ten dienfte der E. Maat-

fchappy, maar die ook in opzigt van de-

zen Koning (die hem door onkunde van

zyne hoedanigheden nu zo bejegende)

zo groot van verdienften was, dat hy

aan hem , ert zyn trouw , alleen de wel-

ftand van zyn ryk ( gelyk wy in 't ver-

volg zien zullen) fchuldig, en niet an-

ders, dan door zyn onvermoeide zorg

voor hem , en zyn Ryk , oorzaak geweeft

is," dat hem een menigte wederfpannelin-

gen niet van zyn Throon, en Kroon,
berooft hebben.

Men merkte ten eerfte wel, uit wat
koker dit quam., en dat die vorft , zynde

waarlyk van een goeden en medegaanden

imborft, daar geen fchuld toe had j en

dierhalven oordeelde men belt hem maar

zedig te toonen , (
gelyk de nu van

haar Edellieden goedgekeurde Landvoogd

van den Bogaarde deed ) dat het verbond

ons in opzigt van de Heidenen of hunnen

Godsdienft, ganfch niet, maar alleen in

opzigt van de Mooren, bepaalde.

Daarbeneven toonde men hem klaar

,

dat die dorpen by hem , en bevorens ook

wel by anderen geeifcht , al van de tyden

der Portugeezen onder de veiling Victo-

ria, dierhalven noit onder Ternate, en

akyd onder ons, geftaan hadden, buiten

dat wy hen naderhand ook met het

fwaard overwonnen hadden in een tyd,

dat de Ternataanfche Kroon niet het

minfte, van regt op die landen te hebben,

gerept had.

In opzigt van zyn landen onder 't

gezag van zvn Stadhouder voortaan te

laten, deed men hem klaar begrypen

,

dat dat geenzins tot zyn welftand, maar

tot verderf van die landen, dienen zou,

die, zo de E. Maatfchappy door hare

wapenen het niet belet had , door toe-

doen van zyn Stadhouders, en hunnen

aanhang, al lang in de magt der vreem-

delingen zouden geweeft zyn} waar uit

dan voor hem niet anders te befluiten

viel , dan dat die gene , die hem zulk een

raad tegen de zorg van zyn beften vriend

gaven, dit geenzins uit liefde, of ten

beften van hun Koning, maar enkelyk

uit eigen belang deeden j en dat hy, wilde

hy wel doen , zich voortaan aan de

leugenagtige berigten van zulke gezanten

niet eer gedragen moeft, voor d?.t hy
onze tegen-berigten daar op ontfangen,

en daar tegen vergeleken had.

De vorft, deze oopening van zaaken,

zo ftrydig met het berigt der zynen,

bekomen hebbende, liet zich wel eenig-

zins ter neder zetten, doch hy bleef nog
al in die gedagten , dat wy zyn onder-

danen in Amboina onderdrukten j hoewel

men hem eindelyk nog zo verre bragt,

dat hy aan den Landvoogd weer vol- 1<5-*9-

magt, als te voren by Koning Hhamza.
's tyd , over zyne landen in Amboina
gegeven, en die den 3 den Mai onder-
teekent had.

Ondertuffchen toonde de Heer Flamingo
om den nieuwen Koning tog alle beden-
kelyk genoegen te geven, dat het zeer

verre van daar was , dat hy iets zou zoe-

ken na zich te trekken, 't geen tot de
regten des Konings behoorde, en om
daar overtuigende blyken van te geven,

zond hy twee Slaven, die over dievery

van Hatoehaha opgezonden waren, aan

's Konings Stadhouder} een zaak, die

noit te voren gefchiedt was.

Wanneer Madjira den zden September Vlaming
met Labadi, Leliato 's zoon, en andere toond

Ternataanfche Edelen , aan de hoofd- zic[l in_

vefting by den Landvoogd quam , liet JJJSJ
1

hy hem wel zeer feeftelyk door eenige Koning;
leden van den Raad inhaalen, en 't ge- dog ge-

fchut onder eenige Charges van Mus- voellS

ketten voor hem los branden ; maar ver- Mz&ita
gat egter geenzins hem over die klagten

te fpreken , die hy van hem aan den
Koning gedaan had. Hy fprak 'er niet Madjira 's

veel tegen } doch zei alleen , dat hy in fyn ar"-

plaats van te klagen, maar een rtet ver-
woor<**

haal aan den Koning van den ftaat zyner
landen in Amboina gedaan, en by die

gelegenheit gezegt had, dat op Way-
famma eenige Nagelboomen omgehakt,
dat ook voor eenige jaren een deel Moo-
ren van Noeftanivel , en nog een van
Hatoehaha, Chriften geworden, en dat

die zes Gyzelaars zedert eenigen tyd , om
dat zy de gewoonelyke Moorfche plegte-

lykheden niet onderhielden , by hen ook
voor Chriftenen verdagt gehouden waren'.

Indien de Koning dat nu voor een klagte

opgenomen had, dat het by hem zo niet

gezegt, nog gemeint was. Onnoozelen
bloed ! Ook zei hy tot den Heer Fla-

mingo dat de Koning hem, in opzigt

van die van Caibobo, en Amahey, vol-

ftrekten laft gegeven had , om die weer
tot hunnen vorigen ftand te brengen , en
dat ook hy, Landvoogd, 't befticr over

's Konings landen , volgens zynen uit-

drukkelyken laft, zo wel in zaaken van 't

geloof , als van de gemeene dienften
^

voortaan aan hem zou hebben te laten,

zonder zich verder daar mede te be-

moejen.

Dit liep wel wonderlyk tegen malkan-

deren aan. De Koning gaf volmagt aan

Flamingo en dit bewees hy klaar. Ook
gaf hy volkomen laft aan Madjira over

een en 't zelve. De Koning fchreef

aan de Flaming , dat de Ternataanfche

Edelen maar met Madjira over quamen,
om hunne goederen te haaien, en dan

weer na Ternate te keeren. Madjira zeij

N e z dat
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1649. dat de Koning de zelve hem medegege-

Vhming ven nadi om hem voor Raaden te die-

zegt, dat nen , en hier te blyven. Maar de Heer de
hyzich planting hem 's Konings brief, en zyn

nings
" Devel daar in getoont hebbende, zei hem

fchryven volmondig uit, dat hy zich na dien brief,

rigtenzal. en niet na zyn zeggen, rigten zou
;

en dat hy (Stadhouder) zorg dragen
Maar dat

Madjira
zorgen
moeft,
dat de
Terna-
taanen

vertrok-

ken.

Eenige

ken

moeft , dat de Ternataaner», die maar

om hunne vrouwen, kinderen, en goe-

deren, gekomen waren, ten eerften,

volgens 's Konings laft en 't laatfte ver-

bond, weder uit Amboina vertrekken,

of dat hy anderzins oorzaak wezen zou,

dat zyn Koning de vier duizend Ryks-
daalders, hem by 't verbond, met Hham-
za, toegezegt, zou moeten miflen; en

dat hy die ook niet eer, voor dat zy weg
waren, betalen zou 5 na welke heufche

vermaning de Landvoogd hem op de

vorige ftatelyke wyze zyn affcheid , on-

der 't geleide van eenige zyner Raaden

,

gaf.

Den 4-den December vertrokken eenige

der zelve Ternataanfche Edelen , te weten , Dagga,
vertrek- Labodi, nevens de Kaitsjili 's Bi[hol, en

Abdul, met een Coracora van Loehoe,
na Ternate ; maar zy lieten hunne vrou-

wen, kinderen, en goederen op Loehoe;

waar uit men klaar zien kon , dat zy niet

vertrokken, om uit Amboina altyd te

blyven. Ook toonden ons de Loehoe-

neezen ten dien tyde al , dat zy in Mad-
jira 's wonderlyke wyze van beftier geen

tin hadden; ons van tyd tot tyd daar

tegen waarfchouwende ; dog Vlaming be-

laftte hun, dat zy hem, als 's Konings
Stadhouder. , moeften gehoorzaamen ;

hoewel hy mogelyk mede wel zag, dat

het met hem dus niet gaan zou, maar
aan de andere zyde ook genegen was den

Koning genoegen en geen reden te ge-

ven, om over hem weer te klagen.

In de maand Maart des jaars ióyo. zyn
vyffchepen, de Tyger, 't Jagt de Lui-

paart, Bergen op Zoom, Agterkerke,

en de Fluit de Juffrouw, na Ternate

ftevenende, op de droogte Sangori , om-
trent Boeton , of pp een onbekend Rif,
omtrent het eiland Amboina , te zamen
in ftukken geftooten, en gezonken; dog
egter zodanig , dat al 't volk , en ook de
nieefte goederen, behouden zyn. Het
Jagt Concordia bragt eenig goed in Ter-
nate; maar 't volk, vyf honderd eenen-

tagtig man fterk , vertrok in 't laatft des

Oofter-Saifoens wéér na Batavia met een

fcheepje, van de ftukken en brokken der

geblevene fchepen gemaakt, en 't Jagt
van Vyven daar na genaamt ; dog by hun
komft aldaar, door den opper-Landvoogd
van Indien den Heer Karel Reinierszoon

,

Trooftenburg hernoemd. Indien 't na

de zin der Boetonfche grooten gegaan

In 'tjaar

16s o.

Het bly-

ven van
vyf fche

pen.

had , zou de Koning al de Nederlan-

ders onder fchyn van vriendfehap om hals

gebragt, en hun goederen geroofd heb-

ben; maar die vorft, daar toe te edel-

moedig , floeg die voorflag af, en heeft

hein alle bedenkelyke hulp bewezen

,

waar over hy ook beloont is.

In Juny belaftte Koning Mandarsjah
de fchulden van Koning Hhamza, die

aan de E. Maatfchappy ten bedrage van

twaalf duizend Ryksdaalders ten agteren

gebleven was, uit zyn inkomften in

Amboina te betalen , en dat hem ten

eerften al de Ternataanen, niemandt van

hun, dan alleen zyn Stadhouder, uitge-

zonderd , zouden toegezonden worden.

In Auguftus quam 't Jagt Concordia
uit Ternate in Amboina, met brieven van

Koning Mandarsjah , ' waar by hy wel
met weinig, dog zeer klare, uitdrukkin-

gen, van al de Chriften-dorpen op Ce-
ram , als Kaibobo , Elipapoeti , Amahey,
Makariki , nevens al de onderhorige Hei-
denen, volkomen afftand deed, en die aan

de E. Maatfchappy overgaf; hoewel in

den brief, aan den Stadhouder gefchre-

ven, van hem gezegt wierd, dat zy,
wederfpannige zynde, van hem, en den
Landvoogd dienden geftraft te worden i

zonder iets van de overgave der zelve aan

ons daar in te reppen.

Het is zeker, dat die vorft zyn zaaken,

zedert hy begon te begrypen, dat de
welftand van zyn perzoon, enryk, niet

van zyn grooten, maar enkelyfc en alleen

van de E. Maatfchappy , afhing , met
meer omzigtigheit in opzigt van beiden,

en met meer vertrouwen op ons , en
voor al op den Landvoogd de Vlaming

t

heeft gehandelt, en dat ook dit de eenige

reden geweeft is , waarom hy zedert

alles, wat zyn Koninklyk gezag maar
eenigzins toeliet, aan de E. Maatfchappy
toegeftaan , en geerne ingewilligt heeft.

Dit ftak veel grooten in Ternate zoda-

nig in de oogen, dat het hen zeer flingze

befluiten tot nadeel van den Koning

,

dien zy om zyn jonkheit zeer weinig

agtten, en wiens verkeerde vriendfehap

met die Kaftlrfche , of ongeloovige hon-

den (zo zy ons noemden) zy dagelyks

vervloekten, niet alleen tegen alle ver-

wagting nemen , maar ook niet zeer lang

daar na uitvoeren deed.

Hy droeg zich , na hunne gedagten te

groots tegen hen, en te minnelyk tegen

de Hollanders; maar 't allermeeft nog
fpeet dit hun (en voor al Madjira') dat

hy de volle raagt over zyn landen in

Amboina , tot zo grooten nadeel vari

dezen Stadhouder, aan den Nederland-

fchen Landvoogd, de Vlaming, overge-

geven, en niet alleen overgave van zo

veel Ceramfche dorpen aan ons gedaan;

maar

I6
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co. maar ons daar by ook toegeftaan had,

daar zo veel Chriftenen, als wy wilden,

te maken, 't geen tot zo merkelyken

nadeel van de voortzetting des Mohham-
medaanfchen geloofs ftrekkende , hen

dien Koning niet anders , dan voor een

volflagen heulder met deze ongeloovigen,

en dierhalven te gelyk niet anders, dan

voor een van hun bitterfte vyanden, kon
doen aanzien, weshalven zy zich ook vol-

gens de gronden van hun Geloove ( en wat
vermag het ftuk van den Godsdienft niet,

om 't graauw aan 't muiten te helpen?)
niet langer verpligt vonden , zulk een af-

valligen van 't Geloof te gehoorzamen.
Over dit eigenzinnig regeeren van

Mandarsjab ( zo zy 't noemden ) vonden
zich vooral beledigt de Goegoegoe

,

Kattsjili Moe/a , de Zeevoogd, Kaitsjili

Saidi, uit het Vorftelyk huis Tomago-
la, de Orangkaja, Marafaula. de oude
Hhoekom, Laulata^ mede uit 't voor-

noemde Adelyk huis, die ten eerften ook
anderen , als Kimelaba Iterbik^ op de

Xoela 's, en Madjira^ in hunne belangen

heimelyk wiften in te wikkelen , om ten

beften van het gemeen zulk een buiten-

fporig vorft te verwerpen} wel, zo zy

voorgaven, om beter beftiert te worden,

maar eigentlyk om zelfs , alleen , en te

vryer, te regeeren.

Dit vyer , 't geen al eenigen tyd onder

de affchen geglomd, maar door den tyd

nu meer kragten gekregen had , begon
op den 3iften July in 't jaar i<5fo. t'eene-

maal uit te berften , tot zo verre , dat

zy zich niet ontzagen , Manilha ^ 'sKo-
nings jongften broeder, van halven bedde,

een Prins , niet al te wel by zyn zinnen

zynde, op dien dag tot Koning in zyn

plaats te verkiezen , en hem den zden

Aüguftus ook daar voor opentlyk uit te

roepen. Het zou, als zy dit tog doen

wilden, billyker gefchenen hebben, den

Prins Calamatta , ouder , en verftandiger,

dan Manilha zynde, hier toe te verkie-

zen 3 maar dan zouden zy hun oogwiV,

om zelf te regeeren, zo wel niet bereikt,

en zich onder geen minder jok, dan by
Mandarsjab 's regeering , bevonden heb-

ben. Dus had Manilha, den naam van

Koning, maar de Muiteis voerden opent-

lyk het opper-gebied •, en , om dit werk
een beter koleur by ons te geven , zeiden

zy, dat zy 't geenzins tegen de E. Maat-
fchappy , maar alleen tegen den onwaar-
digen, en daarom van hen afgezetten,

Koning Mandarsjab , hadden. Dat hy
tegen 's Ryks-wetten gezondigt, en zich

dierhalven hunne verdere gehoorzaamheit
onwaardig gemaakt had -, hoewel zy daar

na voorgaven , dat onze Landvoogd voor-

genomen had al de Ternataanfche grooten

pm hals te brengen.

Mandarsjab , hoe jong ook , nu eerft

regt zyn oogen openende, en, fchoon
geen oyervlieger in 't verftand, egter
klaar ziende, niet alleen met wat voor
verraders hy van tyd tot tyd geraadpleegt
had, maar te gelyk ook hoe eerlyk , hoe
opregt, en getrouw, de Landvoogden
zo van Ternate, als van Amboina, hem
geraden , en tegen zulke verkeerde raad-

plegingen van tyd tot tyd gewaarfchuwd
hadden j bekende toen met veel leed-

wezen, dat de E. Maat fchappy zyn be-

houdenis , in zulke bekommerlyke tyden,

als hy nu beleefde, alleen uitwerken, en
hem uit al deze zwarigheden redden kon,
op welke hy zyn eenigfte vertrouwen
niet alleen nu, maar ook ten allen tyde,

ftellen zou.

Dierhalven nam die Koning met zyn
vrouwen, kinderen, Goud, Silver, en
alle zyne vervoerbare fchatten, zyn toe-

vlugt tot den Landvoogd van den Bo-
gaarde in de vefting Orangie , en zag

,

tot zyn groote verwondering, dat hem
maar drie Sengadji 's, en omtrent hon-
derd andere van zyn onderdanen

, gevolge
waren , welker woonplaats men voor
eerft buiten die vefting begrepen had.

Ook hoorde men, dat de Muiters, hun
onmagt in 't open vlek Maleyo ziende,

na de ontoegankelyke klip Soela, tuf-

fchen Tacoma , en Toloeko
, gevlugc

waren, en zich tot nader berading daar

onthielden.

De Ternataanfche Landvoogd , niet

weinig door den gevaarlyken oproer de-

zer Belhamels ontzet, gaf ten eerften

met een vaartuig, uitdrukkelyk na Am-
boina aan dien Landvoogd kennis hier

van, zo om in den ftaat waar in hy zich

nu vond van hem geraden , en byge-
fprongen te werden, als om tegen de
aanflagen dezer Muiters , die zich na
zyne niet ongegronde gedagten ook wel
tot in die Landvoogdy , of altoos over

's Konings lauden in Amboina uitgefpreit

mogten hebben, te waken.

Deze bedroefde tyding , den zjden

September hier gekomen zynde , ver-

oorzaakte een ongemeene ontfteltenis,

vermits de Landvoogd de Vlaming naar

Batavia vertrokken, en de Hollandfche

bezetting alomme hier zeer liegt geftelt

was. De gezaghebber , Cos , 'liet niet

na zo veel , als zyn fwak vermogen
toeliet, voor alles zorge te dragen , en

deed ook vernemen , hoe deze oproer den
inlanders, onderdaanen des Koningsalhier,

te voren quam , dog kon door al zynen

yver in 't eerft niet ontdekken, hoe zy

dit werk opnamen, en of zy daarmede
deel aan hadden , of niet , aangezien zy

zich alle zeer gefloten, en meeft onkun-

dig van de zaak hielden. Hy zond ook
N n 3 den
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den onder - Hopman , Danen . na den

Stadhouder Madjira , ten dcele om hier

kennis van te geven , en hem de pols te

taften, of hy mede met dit vergif befmet

was , ten deele om hem ernftig aan te

maanen, zyn wettigen Koning, diende

E. Maatfchappy ten uirerften toe tegen

deze wederfpannelingen befchermen zou,

getrouw te blyven, en dierhalven om
zulke fchelmen niet alleen geen toegang

te geven, maar om ook alle, die daar van

hen verfchynen mogten , aanftonds by

den kop te vatten, en aan ons over te

geven, om ten fpiegcl van anderen ge-

itraft te worden.
Madjira , dit hoorende , hieldt zich

t'eenemaal onkundig , en daar over doo-

delyk ontftelt, vervloekte zulke fchelmen

met hunne godlooze aanflagen, als die

door zulk een heiloos bedryf het Terna-

taanfeh Hof een onuitwiflelyke fmette

aanwreven ; en hy verzekerde Danen ,

dat de Heer Cos van zynen 't wegen ten

vollen geruft kon wezen, dat hy zynen

Koning Mandarsjah getrouw blyven , en

alle, die hy van den aanhang dezer Muit-
makers maar krygen kon, aanftonds aan

hem overleveren zoude.

Daar zyn 'er, die meenen, dat hy het

zeer wel geweten , en daar mede deel aan

had } anderen wederom oordeelen , dat

hy toen nog geen kennis daar van had

,

maar dit hoorende daar op ten eerften

befluit genomen heeft, om nog Man-
darsjah , nog Manilha , als Koning te

erkennen, maar om , in dit troebel water
viflehende, zich zelven Koning van die

landen te maken, die hy tot nog toe

maar als Stadhouder beftiert had j in

welke betrekking hy dan ook zeer wel
't eerfte bedryf verfoejen, en 't laatfte,

van niemand in zyne landen toegang te

zullen geven , zeer wel , hoewel met een

valfch hert in opzigt van zyn wettigen
vorft, en de E. Maatfchappy, beloven

kon> van al het welke ons het vervolg

van zyn gedrag berigt geven , en klaar

aanwyzen zal, hoe groot een Schelm, en
Verrader, hy geweeft zy.

Ten eerften zond hy ook eenig volk
af, om de Ternataanfche vertrokkene
Edelen, Dagga, en Labodi , nevens de
Princen Bi/mol, en Abdul, zoonen van
Lakfamana , mitsgaders Codjali , zoon
van den Sengadji Roemahite, die al hunne
Coracora 's op Xoela, en hare goederen
op zee verloren , en zich eenigen tyd op
Fattamatta in groote armoede opgehou-
den hadden, te rug te roepen, op dat

zy, quantzuis, zich by hun komft in

Ternate, niet mede by de wederfpanne-
lingen begeven mogten.

Dit fcheen wel iets goeds ; dog de
Raad in Amboina vond daar tegen goed,

dat zy op Xoela tot de komft der Bata- iSfo

vifche fchepen blyven zouden , op dat zy 't Geer

geen gelegenheit hébben mogten , om de Raa

eenig quaad, 't zy in Ternate, 't zy in !
n

.

Am

Amboina, te doenj waar op hy dan ver- keurd
der verzogt, eenig geld van 's Konings
Tollen te nemen , om die elendige fchip-

breukelingen op Xoela daar mede eenig-

zins te onderfteunen.

Gelyk nu de Ternataanfche Land- Van de

voogd kennis van deze zaak na Amboina P°?*
ar

gegeven had, alzo deed hy dat terftont ïtn\^
ook aan de Hooge Regeering van Indien na Bat:

na Batavia j waarnevens Koning Man- v»«

darsjah niet naliet door zyne gezanten,

en fchryven aan haar Edellieden, den

algemeenen Landvoogd , den Heer Karel

Reinierszoon, en de Ed. Heeren Raaden
van Nederlandfch India , zeer ernftig

om hulpe tegen zyn wederfpannige on-

derdanen te verzoeken.

Haar Edelheden vernamen dit met r-jaar

zeer veel ontzetting in de maand Novem- Eddht
den oei

over.

ber, en waren, van oordeel , dat de Kafti

liaanen , en Tidoreezen , hier ook de

hand in hadden} met regt dit als een

zaak , die zich ook wel verder na Am-
boina, en Banda, metter tyd uitbreiden,

of waar onder zich deze of gene nydige

Nabuur mengen kon, aanziende, waarom
deze brand ten eerften, op dat de vonken
daar van niet derwaards mogten over-

vliegen, diende gedempt te worden.

Dit was een zaak van 't hoogfte be-

lang, over welke, als geen uitftel ter

wereld konnende lyden , men aanftonds

een hartelyk befluit nemen , en tot uit-

voering van welke men ook een bequaam
perzoon,en dapperen Held uitkiezen moeft,

vermits het niet evenveel was , wien men
daar heen zond.

Men befloot dan een aanzienelyke

magt van fchepen , en volk , ter hulpe

van dien vorft te doen vervaardigen
,

die wel fpoedig klaar geraakte j maar
meer zwarigheit vond men , om een regt-

Tchapen Hoofd, eenen man, in die ge-

weften , en zaken ervaren , zo ten eerften

uit te vinden. Men vond niemand daar ^endc

toe bequamer , als dien onvermoeiden den H

Held , den Heer jirnold de Vlaming van de
.

Vla

Outshoorn , die niet lang te voren op ™'"g
v

'

Batavia gekomen, en pas een maand ge- na Te

leden daar getrouwt was-, en hoewel die nare.

Heer wel veel redenen had , om dit van .

de hand te wyzen, 't zy om zyn vorige

ongezondheit , waar van hy nog niet

lang herftelt was, 't zy om andere rede-

nen , nogtans uit zugt voor den welfland

der E . Maatfchappy , en op aanbieding

van haar Edelheden om derwaards als

ordinaar ftem-voerend Raad van India,

opper-gevolmagrigde, en Zeevoogd van

de vloot te gaan , zo nam hy het aan,

fchoQO
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En [zen

vorbe-

fchtitt.

fchoon hy voor zich zelven zeer veel

moeite en fwarigheden daar in te gemoet

zag, al 't welke zyn Helden -moed
groothertig voorby flapte } oogende maar

alleen op den grooten dienft, die hy daar

mede aan de E. Maatfchappy doen, en

op 't gevaar en nadeel , 't geen zy onbe-

twiftelyk daar by lyden zou, indien hy

dit quam af te flaan.

Hy vertrok dan met de vloot, den ziften

December dezes zelven jaars , van Batavia

na Ternate , voor een gedeelte van die

reize den Heer, Willem van der Beek,

onlangs tot buiten -gemeen Raad van

India , en Landvoogd van Amboina aan-

geftelt , tot zyn reis-gezel gehad hebben-

de. Hy gierde in 't begin van 't jaar

i6fi. 't eiland, en de ftad Boetonaan,
gaf dien Koning door zyn geheim-

lchryver, Livinus Bor^ en den Corporaal

der Adelborften, Severyn Hanszen, ken-

nis van zyn komft, waar op die vorft ten

eerften met een grooten ftoet en gevolg

aan boord quam , en van de Heer Vlaming

heerlyk ingehaalt, en op een pragtige

wyze ontfangen wierd. Die Veldheer

en Zeevoogd liet al 't volk by des Ko-
nings komft in 't geweer komen, en ter

eere van hem verfcheide Charges , en

Kanon-fchooten, doen, al te maal uiter-

lyke eer-bewyzen, waar op de inlandfche

vorften zeer gezet zyn, en waar door

men hen zonderling ftreelen , en tot zich

lokken kan. Na deftig onthaalt te zyn,

en onderling gefproken te hebben, ver-

trok hy met zyn Edelen weer na land,

verzoekende zeer ernftig, dat de Zee-

voogd hem toch weer wilde komen
bezoeken. Dit te weigeren eifchte wel
de zaak van Ternate , maar zyn kennis

van den aart der Mooren , die over de

minfte veragting gewoon zyn lang te

wrokken, leed dit nietj en behalven dat

'er voor hem ( om te voren daar gepleeg-

le moorden ) veel gevaar in ftak , om na

Ie ftad te gaan, die boven op een berg

ig } zo was zelf 't wantrouwen van een

loning, die ons dienft gedaan had, on-

_eleefd.

En dewyl hy dit om meer redenen niet

voorby kon , beloofde hy aan land te

komen, en hem te bezoeken. Hy deed

dit 5 maar vergezeld van vyf honderd
krygsknegten , behalven een groot getal

Matroozen, die een treffelyk gefchenk

voor dien vorft na boven droegen.

Hy had op dien tyd zich wel van de

voorgaande moord,, door de Boetonders
aan ons volk gepleegt

,
gemakkelyk kon-

nen wreeken , maar wetende , dat de
Koning , eerft onlangs tot die Kroon
verheven , daar aan onfchuldig , en dit

alleen door de grooten bedreven was,
en dat het de gewoonte der E. Maat-

287
fchappy niet was , van flingze ftreeken

zich te bedienen j maar alle zaken voor
de vuift, en in alle opregtheit te doen,
zo wilde hy 't vrygelei, hem verleent,

niet fchenden , veel min verraad met
verraad wreeken j achtende na tyds ge-
fteltenis beft , in der minne van dien
vorft, en van zyn grooten, te fcheiden,

met voornemen van de fchuldigen aldaar

by een beter gelegenheit eens te zullen

zoeken.

Na vriendelyk affcheid van dien vorft

,

die over het gefchenk , en des Zeevoogds
heufche ontmoeting , zeer vergenoegt

was , vertrok hy , liep door de Straat van

Boeton^ waar in hy, door tegenwinden
en fterke ftroomen veel zieken bekomen
hebbende, goet vond omtrent Boetons
engte , den Landvoogd van der Beek,
zyn fchoonvader , en dit ziek volk , met
't Jagt de Leeuwerk na Amboina voor af

te zenden , om dezelve tegen gezonde
krygsknegten te verruilen. De Land-
voogd quam den ƒ den February daar aan,

en bezorgde ten eerften, dat de onder-

Hopman , Cornelis Danen , met vyftig

wakkere krygsknegten den ioden na Ter-
nate vertrok.

OndertufTchen wierd de Heer Vlaming
door de fterke Ooftelyke winden nog zo
fterk opgehouden, dat hy, het by den
wind al ophalende, en weinig vorderen-

de, zich, mismoedig over dit iammelen,

van 't traag fchip Naflau in de welbezeil-

de Fluit, de Smient, begaf, waarmede
hy eindelyk , hoewel onbekent , voor
Makjan ten anker quam. Hy vond daar

den Heer, Jacob Huftaard, die in 't jaar

1647. a^s opper-Koopman uitgekomen,
en in 't jaar 1648. daar als opperhoofd,
in plaats van den Heer Landvoogd van
den Bogaarde

,
gelegt was.

Beide die Heeren in der ftilte van zyn
komft verwittigt , en fpoedig by hem
verfcheenen zynde, gaven hem kennis

van den ftaat der zaken aldaar.

OndertufTchen quam ook de vloot

allenskens aanfehokken, en raakte, na

omtrent drie maanden zeilens, mede by
hem ten anker.

De Muiters, die zich in hunnen voor-

gaanden fchuilhoek, hoe fterk ook van

zich zelven , niet zeker genoeg geagt

hadden , waren in tyds na 't vafte land 'er

tegen over, op Gilolo, na de kuft van

Halamahera, gevlugt.

Hy befloot dierhalven hen ten eerften

met de vloot daar te gaan aantallen,

waar van zy zo ras geen kennis kregen,

of de fchrik quam 'er in , en de zaaken

begonnen zich geheel anders , immers

meteenigen, te fchikken.

De herfTenlooze Mar.ilha met eenigen

van zyn aanhang door toedoen van Prins

Cafo~

iösi,

Heeft
groote
tegen-

fpoedt op
&yn reiie.

Komt
eindelyk

(Hl voor
Makjan.

Hoord „'

dat de
Muiters

nu op
Gilolo.

waren.
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Calamatta, tweeden zoon van Modafar,

en broeder van Koning Mandarsjab ,

omgezet, en overreed zynde, liet zich

met Mandarsjab fpoedig weer verzoenen

,

waar in de meeften ook zyn voetftappen

navolgden ; maar de Ternataanfche Zee-

voogd, Kaitsjtli Saidi, een ftaatzugtig

Prins , en van 's Konings na-maagfchap

,

was, uit vreeze dat men hem geen woord

houden zou, tot geen verzoening te be-

wegen; maar werkte, zo fterk als hem
mogelyk was, tegen zyn Koning, en

de E. Maatfchappy aan ; waar door hem
nog al dezen en genen, gelyk wy zien

zullen, aanhingen.

Om hem dan tegen te gaan, en in zyn

neft zelf aan te taften, liep de Vlaming

met de vloot eerft na onze vefting

Orangie , en van daar na Gilolo ; dog
vond hem zo vaft begraven, dat men
zonder merkelyk gevaar hem niet aan-

tallen kon. "W ^kalven hy ten eerften

weer na Makjan keerde , om zommige
van zynen aanhang aldaar tot gehoor-

zaamheit te brengen, en ten fpiegel van

anderen te ftraffen; aangezien 'er velen

alhier den Muiter toegevallen waren

,

die reeds de vlugt na ontoegankelyke

fteilten genomen hadden. De oude Sen-

gadji, of Hertog van Gnoffickia, zynde

de hoofdplaats van dit eiland, daar ons

Opperhoofd in onze vefting Taffafoho

zyn verblyf had , was de voornaamfte

Roervink, die deze muitery hier fterk

voortzette, en Saidi 's regterhand in dit

geweft was.

Dezen liet de Heer Vlaming door ver-

fcheide boden dagvaarden, om zich over

zyne verradery , en afval , tegen zyn
wettigen Koning verwekt , te verant-

woorden. Verzoeken gold hier niet

}

fterk dreigen wierd befpot, en dierhalven

was 'er niet anders overig, dan hem dooi-

de wapenen te dwingen. Men deed dan

't volk landen, en gaf laft om aanftonds

na Gnoffickia te trekken, alwaar geko-

men zynde, liet men hem en 't ganfche

rot der Muiters nogmaal noodigen, om
gewillig af te komen , of , anderzins

,

dat men hen allen bederven, en al het

hunne vernielen zou.

Zo ras zy zagen , dat het ons ernft,

en hen onmogelyk was, dien dans te

ontfpringen , beloofden zy op zekeren

dag af te komen; dog niemand van hun
wierd ter plaatze, daar zy tegen dien tyd

befcheiden waren, vernomen.

Hy , die zich niet wilde laten befpot-

ten van dezen hartnekkigen Moor , die

met harder fpooren bereden moeft wor-
den, gaf aanilonds laft, om verder op te

trekken, en alles te verwoeften; maar
zo ras zy hem in aantogt zagen, quam
de zoon van dezen Hertog, des Zcc-

U K S E
voogds uiterfte gramfchap nu vreezende

,

hem te gemoet , om hem te verbidden.

Hy wilde hem geen gehoor geven ; maar
zei, dat zyn vader binnen zekeren op
nieuw geftelden tyd voor hem verfchynen
moeft, of dat hy, die tyd verftreeken

zynde, zich dan met zyn afkomen niet
in het minfte laten paejen, maar alles

verwoeften , en geen der Muiters fparen
zou. Het vuur den Moor zo na aan de
voeten gelegt zynde, en hy nu zyn ver-
derf voor oogen ziende ( want dit is

hunne hartnekkige gewoonte het eerft

tot het uiterfte te laten komen) zo quam
de Hertog dan eindelyk zelf af, op een
wyze, waar by hy toonde, niet anders,
dan de dood , die hy regtvaardig verdiend
had, aftewagten, dat is, hy verfcheen
in 't wit gekleed , een plegtelykheit der
Oofterlingen, als zy ter dood gaan, of
als zy , ten ftryde , of elders henen,
trekken , daar zy bevreeft zyn , het leven
te zullen laten.

In deze geftalte , een blyk van zyn
wroegend geweten , verfcheen dan die

oude verrader met zyn heiloos rot voor
den Zeevoogd ; ontfchuldigende zich
door menigerlei vonden , die nogtans by
den Heer Vlaming niet doorgingen ; wes-
halven hy hem en zynen aanhang, zeer
ftreng overgehaalt, en hunne godlooze.
verradery voor oogen gehouden hebben-
de, by zich zelven voornam de Belhamels,
ten fpiegel van anderen ftreng te ftraffen.

Als men in den Raad nu bezig was,
om dit ftuk nader te overwegen, quam
zeer onverwagt de Fluit, de Wolf, uit

Ambon in Ternate met berigt van den
Heer Cos , dat de Stadhouder Madjira
afgevallen, en het daar niet beter, dan in

Ternate, gefteltwas: dat Amblau, Ma-
nipa, Leffidi, en veel andere plaatzen
door de inlanders , en Madjira 's aanleg,

overrompelt, de goederen gerooft, daar
beneven ook honderd tagtig dienaren der
E. Maatfchappy jammerlyk vermoort
waren , en dat ook Jan Pais , Hoofd van
Hative, Tawiri, en Hoekoenalo, vol-

gens fterke gerugten, zich mede aan dien

afval fchuldig gemaakt, en daar door aan
de Regeering in Amboina reden gegeven
had , om hem tot de overkomft van
den Heer Vlaming in de vefting Vaft te

zetten.

Deze droevige berigten noodzaakten
den Zeevoogd van voornemen te veran-

deren , zich na de jegenwoordige geflel-

tenis der zaaken wat te voegen , en in

plaats van ftrenge ftraf (die nu quaad
had konnen doen) genade te oeffenen-

Dierhalven vergaf hy hen, na een ftrenge

berifping, dezen hunnen afval, vermaan-

de hen op zo groot een genade , tot te

grooter betooning van trouw aan hun
Koning

,
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>;r. Koning ,

mng
on-

en dankbaarheit aan de E.

Maatfchappy en hem, als aan wien zy

hun leven verichuldigt waren, wel agt te

geven ; waar op zy , als van den dooden

verrezen, en van hunne vorige vreeze,

en doodelyken angft (alzo zy die genade

niet verwagt hadden) wat herftelt zynde,

hunnen Koning, en de E. Maatfchappy

op den Coraan op nieuw onverbreekelyk

trouw fwoeren.

De afval van Madjira quam den Heer
de Vlaming te wonderlyker voor, niet

zich a]]een om zyne belofte, wegens dit ftuk,
e nog zo onlangs aan den Heer Cos gedaan;

maar ook om dat hy nog zo onlangs by
gefchrifte zyn Koning van zyn trouw,
en gêhoorzaamheit , ernltig verzekert had

.

Egter is het zeker, dat die trouwlooze

verrader niet alleen toen al zeer flings

tegen zyn Koning, en tot verkryging

van 't opper-bewind aldaar, werkte,

maar dat het ook al aan dezen en genen

,

die ons van zyn heimelyke aanflagen

getrouwelyk waarfchouden , klaar begon
te blyken ; hoewel het ook klaar fcheen

,

dat het God niet behaagde de oogen der

onzen te verligten , maar in tegendeel de

zelve , tegen alle getrouwe berigten aan

,

als te verblinden.

De eerfte waarfchouwing quam de

onzen voor van den blinden Barent

uwe Zeeuw , toenmaals op Loehoe geplaatft
,

een man , die , voorleden November blind

geworden, egter den iften Maart dezes

jaars zeer klaar ontdekte, en berigt daar

van ter béhoorlyker plaatze gaf, dat

'Madjira eenige dagen aan een met de
Orangkaja 's van Cambello geraadflaagt

,

en op zekeren nagt al zyn befte goede-

ren , en meubelen , in een Coracora

na de bogt van Tanoeno gezonden ; dat

ook Abdul Rabhman tegen Madjira ge-

Iwel

1 uit

i en'

klaagt had , dat de Nederlanders de

Mooren tot het Chriftendom zogten te

dwingen, en zulx op verfcheide plaatzen

deeden, weshalven het hoognoodig wierd

daar in te voorzien, alzo het Madjira

volkomen met hem eens was.

Dit had den Heer Cos bewogen, om
den zden Maart na Loehoe te gaan , zo

,

om Madjira zelf in perzoon te polfTen

,

als om hem weer tot trouw aan zyn
Koning aan te manen. Te kragtiger

daar toe aangezet door eenige Pampan-
gers, die, nu pas van Boero gekomen
zynde , hem gezegt hadden , dat des

Kimelaha 's jongfte ftief-broeder met zyn
vaartuig het eiland tweemaal rond ge-
fchept , en met de Orangkaja 's , ter

plaatze daar hy aanquam, heimelyk ge-
fproken , en Madjira zelf aan al die

Dorps-hoofden gefchreven, en hen ver-

maand had , niets voor dat hy zelf eerft

het een of 't ander tegen onze Natie in

I. Deel.

't werk geftelt zou hebben , ter hand te 1651:

nemen.

Hy dan, op Loehoe in 't huis van
Madjira gekomen , en zelf oog - getuige

zynde, dat al de huisraad daar behoorlyk
en yder ftuk op zyn plaats ftond, hield

het verdere maar voor valiche verdigtze-

lenj niet denkende, dat hy ondertuflehen

den belten boedel waarlyk weggevoert
had. De Heer Cos dan vermaande hem,
dat hy zich door geen vreeze voor dè
Muiters, 't zy uit Ternate, 't zy van de

Xoelafche eilanden, of door eenige an-

dere magt
i

tot afval, of vlugt, moeit

laten bewegen; vermits het de E. Maat-
fchappy aan geen veilingen, nog volk,

om hem te befchermen, en tot welke
hy, in tyden van nood ^ altyd zyn toe-

vlugt nemen kon , ontbrak. ;

De Stadhouder zeide, dat het gemeend
volk ,.> van de zaaken onkundig zynde,

wel wat ontftelt, en ook bevreeft was,
dat wy hen tot 't Chriftendom dwingen
zouden, of dat de nieuwe Koning hen
mogt komen verderven , of wel dat de

Heer Vlaming hunne Nagel - boflehen

omhakken , of dat hen wel eenig ander

onheil dreigen mogt; dog dat hy geen

reden had, om daar voor te vreezen, en
dat hy ook 't volk van het tegendeel

verzekerd had , gelyk hy den gezag-

hebber ook verzogt , op zyn perzoon

volkomen geruft te zyn.

Hier op porde Cos hem te meer tot

zyn pligt aan , en verzogt hem te bezor-

gen, dat de Logie op Cambello fpoedig

mogt voltoit worden ; waar op hy be-

loofde ten eerften een brief aan den
onder-Hopman , Nicolaas Rimbag , over

dat werk, en om den inlander aldaar te

yveriger daar toe aan te preffen , te zullen

fchryven.

Wy zullen hier na zien, dat hy ook
zyn woord in 't fchryven van een brief

aan Rimbag^ maar waarlyk tot een geheel

ander en moorddadig oogwit, gehouden,
en verder alles tot zyn heilloos voorne-

men werkftellig gemaakt heeft.

Gedurende dit gefprek ftonden 'er wel
twee honderd gewapende lieden rondom
Madjira "'s huis, en de Vaandrig Hei-wig

zette zich digt by den Kimelaha , om wel
op zyn Kris te paffen , gelyk ook zyn
krygsknegten deden ; 't welk Madjira

merkende, riep hy in het Ternatnanfch

tegen zyn volk, bet zal van daag niet

voortgaan.

Al 't welke egter niet bequaam was

,

om den fwaar
-
geloovenden en al te ligt

zich aan 't fchynheilige en uiterlyke

vergapenden Heer Cos te overreden, maar

in tegendeel haalde hy met zyn verkeert

berigt by zyn terug-reize nogdiegeenen,

die in een regt gevoelen van Madjira 's

O o flingze
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flingze ftreek en waren, tot gedagten van

zyn onfchuld zo verre over , dat men
zich op nieuws weer volkomen op zyne

trouw, en eerlykheit, wilde verlaten.

Even zo veel agt gaf men ook op de

waarichouwing, den 8ften Maart door een

Chinees gedaan j waar op den ioden

Maart in 't jaar iöfi. het vermoorden

van bovengemelden onder-Hopman, Ni-

tolaas Rimbag , volgde , die met zes Krygs-

knegten, een Quartiermeefter, en twee

Matroozen , benevens den Orangkaja

Maynene, met een £/r/kr-brief na Erang,

quantzuis om het werk daar voort te zet-

ten ,
gezonden was , doch daar gekomen

zynde , het rad daar zodanig verdraait

vond , dat zy op den 1 1 den dier maand
daar zeer elendig, gelyk wy onder Am-
boina breeder vernaaien, het leven lieten.

Op Leflidi vond het de onder-Hopman,
Herman van Outshoom , niet een hair

beter, dan 't op Gambello geflelt wa».

Het was de plaats, daar hy Hoofd was,
dog by wierd genoodzaakt, daar geko-
men zynde, aanftonds , wilde hy zyn
leven niet mede verliezen, te vlugren:

want die Schelmen, aan welke de E.
Maatfchappy op andere tyden zo groote

dienften gedaan had , waren door Madjira

's vrouw, en moeder, een heiloos wyf,
die wonderlyk wel praten kon, en op
alle ftreeken van 't Hof zeer wel afgeregt

was , eerft aangezet Deze twee helfche

Furiën hadden den Priefter aldaar, Stvacki

genaamd, zeer ernftig gebeden, dat hy
tog eenmaal op haren raad de Nederlan-

ders, die ongeloovigen , die hunne Ge-
loofs genooten zo fterk verdrukten , ver-

laten, en zich met dat dorp aan hunne
zyde begeven wilde. Dit was 't regte

middel tot afval, te weten, de tranen

van een loos, en fchynheilig wyf, dooi-

de tong van een quaadaardig Priefter

onderfteunt, die niet anders behoefde te

zeggen, dan dat hier voor 't Geloof ge-

ftreden, en 't uiterfte gewaagd fnoeft

worden ; aan al het welke ook die looze

Stadhouder zyn Zegel gehangen had

,

voorgevende, dat hy alleen wilde oorlo-

gen , om hen tegen Geloofs-dwang te

befchermen.

Madjira zelfwas den ioden Maart al

na de rivier Cahoela gevlugt, zyn goed
voor af na Locki gezonden hebbende,
en dat vooral , om den inlander alom tot

het plengen van Nederlandfch bloed aan te

zetten , en hen zo verzekert aan zyn
fnoer te houden > wel wetende , dat dit

zou gewroken, en daar door, uit vreeze

van ftraf , hun wederafval tot ons wel
zeker zou belet worden.

Den 13 den volgde hier op de moord
op La'ala , daar na op Noefla Telo,
Hatoeaha, Aflahoedi, Boano, Amblau,
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en Manipa , en zo grouwelyk op de
laatfte plaats, als men zou konnen beden-
ken. Onder al 't welke de godlooze
Kimelaha Hafi^ Stadhouder op Boero,
mede niet naliet het zyne toe te brengen.

Terwyl de zaaken omtrent de dienaars

der E. Maatfchappy , door het fchendig
en verraderfch beleid van Madjira zich
in Amboina, en byzonder in de landen
des Konings aldaar, zo jammerlyk op-
deden , was de Heer de Vlaming , zo ras

hy het wift , te rade geworden , dit

vaartuig, zonder het eens in Ternate ten
anker te laten komen, met eenig krygs-
volk weer na Ambon te zenden , vooral,

op dat men in Ternate niet de minfte
lucht van deze beroerte krygen mogt,
met belofte, dat hy zelften eerften volgen
zou* alzo hy Saidi voor eerft moeft laten

varen, die nog tot in 't jaar 16f1. zich

dan hier dan daar, in Ternate, ofwel in

de Xoela 's, ophouden bleef.

Hy zelf quam 'er , niet den 1 1 den
; maar

den 14de!! April dezes jaars (niet het
eerfte, gelyk de geheimfchryver, Livi-
nus Bor in zyn Ambonfche oorlogen zegt,

maar ineen jaar , waar mede de vyfde oor-
log in Amboina zyn begin nam) ook
quam hy voor Cambello toen niet met de
vloot, maar alleen met eene Fluit, en
ftelde, naar tyds gelegcnheit, zo veel

order op de gemeene zaaken, als hem
mogelyk was, ten eerften kennis van zyn
komft na de vefting Victoria aan den
Heer Cos , en den Raad, gevende, en
hem met het noodige ten eerften daar by
zich ontbiedende.

Den i4den Mai verfcheen in Amboina
ïamin Amfara , Oom des Konings Man-
darsjah van zyn moeders zyde. Hy zond
hem, om daar zynen Stadhouder te zyn,
in vergelding van dien voornamen dienft,

dien hy den Koning gedaan had, met
allereerft met 't geheel eiland Makjan tot

zyn wettig vorft, dien hy mede verlaten

had, weder over te komen. Hy wierd
van de onzen zeer wel ontfangen , en in

de vefting Victoria gehuisveftj maar in

deze landen als Stadhouder noit voor-
geftelt,om dat men naderhand goed vond
'er geen meer aan té ftellen.

Ik zal my hier niet ophouden, met
omftandig aan te haaien, wat de Heer
de Vlaming tot herftelling der zaaken in

Amboina in het byzonder verrigt heeft,

't zy om die veftingen , daar die moorden
gepleegtzyn, te herwinnen, en de lan-

den, en Nagel-thuinen te verwoeften,

't zy om verfcheide van die Aartsfchel-

men , die' dit verraad hadden helpen

fmeeden, en allenskens in zyn handen
vielen , te ftraften , aangezien dat in het

breede onder Amboina by ons verhandelt

word> maar het zal, in opzigt van deze

ftoffè,

t6jt.
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ftoffe, genoeg zyn, hier te zeggen, dat

^
hy, voor den dienil der E. Maatfchappy

rii goed beft keurende, de Nagelen, niet alleen

op 's Konings ianden in Amboina, maar

ook elders, als de eenige oorzaak van alle

deze beroerte , en opftand van zyn onder

-

zaaten tegen hem , uit te roejen , en dit

zonder den Koning, en zyn goedvinden

,

niet wel konnende doen , zyn Hoogheit

liet verzoeken , dat hy in Amboina
geliefde te komen, om met hem dan na

Vming

o\ral de

N:elen

ui e

reen.

aldaar

befte

met hare

van zyne

bUn.

E na

B;ivia

wen
te aan

,'
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& '.
n3 Batavia te zeilen , en

AboinaHoog-Edelheden, ten

tent- en hare zaaken om de Ooft , te raad-

flagen , en ook hem dan te bewegen,

om al de Nagelen in Ternate , en in zyn

ganfeh ryk, voor een zekere jaarlykfche

erkentenis , die men hem toeleggen zou

,

te laten uitroejen , om alzo in een volko-

men ruft daar te konnen leven ; aangezien

den Muiters dan geen grond, nog gele-

genheit meer overig zyn zou , om vreem-

delingen derwaarts te ontbieden , en hen

ook , daar geen winft meer te gemoet

ziende, alle luft , om weer te komen,
van zelfs vergaan zoude.

Men zond hem dan het Jagt , het

Zas van Gent, toe, 't geen dien vorft

op den ioden September in Amboina

bragt, alwaar hy zeer ftaatelyk en deftig

van de aanzienelykfte Amptenaren der

E. Maatfchappy zes dagen onthaalt, en

nevens zynen voornoemden Stadhouder,

Tamiu Amfara , dien men nu hier niet

plaatzen kon, met den Heer de Vlaming

na Batavia gevoert wierd.

OndertulTchen ging de trouwlooze

Madjira , om wiens bevordering de E.

Maatfchappy zelf by Hhamza verzogt

had, voort, met al de dorpen op Ceram 's

Zuid-kuft tot afval van zyn vorft , en

tegen de E. Maatfchappy, met al zyn
vermogen aan te zetten,

'n ver- ^n
'

r zeilen na Batavia gierde de Heer

b: na de Vlaming met Koning Mandarsjah op
Bavia.

Boeton aan, om te vernemen, hoe het 1651»

daar met den Koning, en zyn grooten , Aangie-

in opzigt der E. Maatfchappy ftond. ™^°JaHy vond dien vorft in zeer goeden ftand,

en ten vollen ons genegen , waar toe hy
hem verder aangemoedigt hebbende , is

hy van daar vertrokken, en, na Man-
darsjah vooraf na Batavia gezonden te

hebben , na MacafTar voortgezeilt > alwaar £n van

hy den Koning niet mede wilde nemen , Vlaming

om dat hy uit het zamen-komen van die °P Ma~

twee vorften niet, dan gevaar, te ge-
ca ar '

moet zien konj buiten dat Mandarsjah

zelf geen genegenheit daar toe had , als

te weinig van zyn ftoet, en Edelen by
zich hebbende , waar op die vorften fterk

gezet zyn.

By zyn komft op MacafTar wierd hyoiediea
zeer deftig verwelkomt van dien vorft. vorft ia

Het gefprek ten eerften op Madjira , en fchyn

Saidi 's afval gebragt zynde , verfoeide
vin^,

die Koning beider bedryf ten uiterften,

en beloofde niet alleen met hen niet aan

te fpannen, maar ook alle, die van hun-
nen aanhang tot hem zouden mogen
overkomen , aan ons getrouwelyk te zul-

len overleveren. Beloften , die maar
dienden, om ons te blindhokken, en tyd

te winnen, gelyk de tyd geleert heeft

j

hoewel hy daar na een geheel andere

reden van Bondbreuk , eerft aan onze zy-

de bedreven, voorwendde.

Op Batavia komende, vond hy Man- Komt

darsiah daar eenige dagen voor hem aan- e'nde'y^

ij do op gata_
gelandt , en op een pragtige wyze van '

hare Edelheden ingehaalt, alzo hier en
daar op de wegen, die hy gebruiken

moeft , Praalbogen opgeregt , en ook de
krygsknegten alom , daar hy voorby ging
om in 't kafteel van Batavia te komen,
in de wapenen gefchaart waren , en 'c

gefchut, waar in die Koning groot ge-

genoegen vond , verfcheidemaal geloft

was.

via.

TWEEDE HOOFDSTUK,

MAndarsjah maakt een nieuw verbond met de E. Maatfchappy op Batavia. Met
affchaffing der Stadhouders in Amboina. Inhoud van V accoord , waar op de Ko-

ning , en de Vlaming , weer na Amboina vertrekken. Hooren op Boeton verfcheide

dingen. Waar op Vlaming eerjl, en daar na de Koning, vertrekt. Worden , op Boero
komende, zeer fmadelyk bejegent. Waar op Vlaming daar alles verderft. Hoort , dat

Saidi in Amboina gekomen was. En Madjira 'i lang-gefmeedt fchelmftuk. Gaat na
Cajeli, om Saidi te vinden. Ook na Locki. Dogvind ze te vajl gelegert. Waarop
hy alles verderft. Hy krygt de koorts; dog vordert egter de zaaken. En verzendt

Mandarsjah na Ternate. Bericht van des Sergeants vrouw van Amblauw. Vlaming
verovert Locki zeer fchielyk. Zo dat de Muiters in V hemdt ontkomen. En ook

Madjira 's wyf. De Muiters nog uit verfcheide fterkten geflagen. Outshoorn wonderlyk

-van de doodgeredt. Madjira vlugt na Macaflar. Zyn fchendig verdrag met dien Koning.
Saidi vertrekt na Xoela, en Ternate. Calamatta 's fchendige handel. Oorzaak ,

Ooi waarom
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'waarom hy tot de Kroon voorby gegaan is. Calamatta, Koning der Muiters, /*

Manilha 7 plaats. Vlaming vertrekt na de Xoclafche eilanden. Waar na toe ook

?>-\\&\ gevlugt was. Hy komt voor Xoela Befi. Daar hy Jiout antivoord krygt. JVaar

op hy alles verwoeft, Hy krygt beter befcheid voor Fattoematta. Daar ze zich met

goede redenen verfchoonen. En vergiffenis bekomen. Mits dat ze de Ternataanen, en

Terbile, aan ons overleveren. 7 Geen Sengadji Mangoli volbrengt. Terbile neemt

de vlugt. Dog word weder gekregen. Zyn vrouwen-fchenderyen. Na aanftelling van

Sengadji Mangoli, als Stadhouder , vertrekt de Vlaming na Manipa , in 7 jaar 16^3.

Vlaming doet Terbile , en elf Ternataanen , onthalfen. Zyn kloekmoedige dood.

Macaflar wapent zich tegen ons. De voorkopers der Macaffaaren komen op Boero.

Calamatta, en eenige andere, verzoenen zich met den Koning. Reden van dien , uit

zyn brief blykende. Die den Koning geen ondienft doet. Het eiland Meau verovert ,

en van zyn Nagelen gezuivert. De Macaflaarfche vloot verfchynt in Amboina. De
dood van twee Hoofd-muiters. De Heer Huftaart dertiende Landvoogd der Moluc-
cos. Van den Bogaarde na Batavia vertrokken. De Vlaming loopt Madjira in de

Xoela 7 zoeken. Vind de Xoela 7 wederfpannig, uitgenomen Sengadji Soegi. Die hem
in zyn groot gebrek onderfteunt. Vlaming vernielt Mangoli. Vertrekt na Ternate.

Bejluit den Tidorees te beoorlogen. Soen-fchrift ten voordecle der Gilolofche Muiters.

Redenen van den Tidoreefchen oorlog. De afkeuring van Mandarsjah 7 Huwelyk met

een dochter van Tidore. Vlaming vertrekt weer na Amboina j dog roeit al de Nagelen

c/Batsjan, en Motir, uit.

1651.

Man-
darsjah

rna.ikc

een
nieuw
verbond
met de E
Maat-
fchappy

op Bata-

via.

Met af-

fchaffing

der Stad-

houders
in Am-
boina.

NA dat men tot vermaak van

dien vorft nu byna drie maan-

den doorgebragt had , zo is

'er tuflchen zyn Hoogheit,

en de E. Maatfchappy, een

nieuw verbond in December gemaakt,

,
waar by bedongen wierd , dat al de Nage-
len, het zy in Ternate. het zy in Am-
boina, in 's Konings landen, en wel

byzonder die men na zyn Hoogheit 's

wederkeeren op de landen , die zich dan

nog wederfpannig dragen mogten, vin-

den zou, zouden omgekapt en vernielt

worden, mits dat de Koning daar voor

jaarlyks een erkentenis van twaalfduizend

Ryksdaalders , zyn broeder , de Prins

Calamatta , vyfhonderd , en de andere

Grooten te zamen vyftien honderd Ryks-
daalders, zouden genieten, zo lang zy zich

trouw en eerlyk droegen; dog dat de

Makjanfche Grooten wegens hunne Na-
gelen eens voor al uitgckogt, en met
vyf honderd Ryksdaalders te vrede ge-

field zouden worden j een fomma, waar
mede zy rykelyk zouden voldaan zyn;
dog alles onder voorwaarde , dat geen
van hunne onderdaanen weer ergens an-

dere Nagelen , buiten uitdrukkelyken laft

van ons, zoude mogen aanplanten. Dit
deed men den Koning zeer ligt , door 't

begrip, dat men hem gaf, dat hy ner-

gens in zyn ryk anders ruft hebben zou-

de, toeftaan; aangezien uit kragte van

dien , 's Konings zaaken in Amboina dan
ook geen Stadhouder meer vereifchten,

en men hem klaar aanwees , dat daar

onder dien naam maar andere dingen

,

tot 's Konings, en ons nadeel, gefmeed
wierden. Ook vond men by dit zelve

verbond goed
,

geen Kimelaha 's , of

Stadhouders, voortaan na, Amboina te

zenden , maar die volkomen , als fcha- Z^ I(>

delyk, af te fchaften.

Een verdrag , 't geen de E. Maat-
fchappy nog jaarlyks wel veertien dui-
zend Ryksdaalders quam te koften, maar
waar by zy haar oogwit, om door geen
Nagelen overkropt te worden, en 'er

alleen volkomen meefter van te zyn, na
lang vergeeffch wagten, eens bereikte.

Dit op Batavia in December dus be- in'tjaa

floten verdrag wierd op den giften Ja- ióji,

nuary in 't jaar 16 f 2. door den Koning
en zyn Grooten , aan de eene , en den
opper-Landvoogd van Nederlands India,

den Heer Karel Reinierszoon , en de Edele
Heeren Raaden, aan de andere zyde,eerft
onderteekent en bezegelt. En was van
den navolgenden inhoud :

uirtykelen , en voorwaarden , waar
op de grootmagtige Mandarsjah ,

Koning der 'Ternataanen , voor hem,
zynefubjeclen, en naarkomelingen,

ter eenre, en den Ed. Heer, Karel
Reinierszen , Gouverneur Generaal-

en de Raaden van India , in name
ofte van wegen de Generale Com-
pagnie voor hem, en zyne Succef-

feurs , ter andere zyde ,geaccordeert,

verdragen, en overeen gekomen
zyn, als namelyk:

DJt , geconfidereert degroote meineedig-
j fi j,0U(j

heden en ongehoorde wreedheden van Vao 't

den Kimelaha Madiira, Stadhouder van Accoor

zyn Koninklyke Majefteit van Ternate
in de landen van Amboina, met meefl alle

zyne onderdaanen op en tegens de goederen

en lieve dienaaren van de Compagnie ge-

pleegt , de Koning aanneemt, en belooft

voornoemden Kimelaha , met alle de genen,

wie
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wie aan voorfcbreve &ut fcbuldig , ofhan-
dadig zyn geweeft , V zy in raad, ofdaad,

dadelyk na zyn overkomen in de voorfcbreve

landen te ftraffen, zo dat behoort.

Ende byaldien het zyn Hooghek aan

magt , en middelen, mogt ontbreken, om
V zelve te executeren , zo zal het de

Compagnie vryflaan , zelfs zonder eenig

misnoegen van den Koning , met de middelen,

welke zy daar toe van God den Heere
aan de hand heeft , ftraffe daar over te

doen, op zodanig een wyze, als het haar
Ed. zal goed dunken van nooden te wezen

,

ende te vereiffchen, V zy aan haare per-

zoonen, en goederen, zo als V zelve dan

beft zal gelegen komen, en de occafie pre-

fenteren.

Ende of het zake ware , dat de Koning
al de fchuldigen in handen bequam, en met
de dood ftrafte, gelyk zulks buiten allen

twyffel moeft gefchieden , welke bekoming

niet anders te verhopen zy , dan met gewel-

dige tranfportering van de onfchuldigen, zo

neemt de Heer Generaal aan met voornoem-

de onfchuldigen weder in der minne en vriend-

fchap, als voor dezen , te willen leven,

handelen, en wandelen.

Maar zal de Koning, ofzyn nazaten,

gezien hebbende de iterative trouwlooshe-

den , door de Stadhouders aan de E. Com-
pagnie , en ook aan zyn Majefteit zelve, ge-

pleegt , daar in de landen noit weder eenen

Stadhouder ftellen, maar die plaats in zyn

Majefteits naam door den Nederlandfchen
Gouverneur bekleeden laten, mits hy hem
daar in regulere na de ordre van den Ko-
ning, met de goede meening der E. Com-
pagnie overeenkomende , maar zal de Ko-
ning een perzoon van mindere qualiteit by

den Heer Gouverneur aan het Kafteel

mogen ftellen , om voorfchreven Gouverneur,
als de Nederlanders hun Coftumen, en

regten ten vollen niet kundig zynde, met
raad, en daad, te affifteren.

Zo en zullen ook die landen , welke nu
reeds van Nagelen zyn ontbloot , noit weder
met Nagelen mogen beplant, en bezeiden

dien alle de gene , welke nu nog eenige

Nagelen voortbrengen , daar van mede
geheelyk werden uitgeroeit.

Indien het de Compagnie zo goedagt,

zal haar E. tot hare te meerder verzekering,

zonder tegenfpreken van den Koning , uit

zyne bevredigde landen mogen vorderen zo

veel en zodanige Gyzelaars , om onder haar

E. oogen aan V Kafteel by den perzoon

,

door zyn Hoogheit als voorfcbreve daar te

ftellen , te logeren, als het haar E. zal

goed dunken , ende agten tot behoud van
haren ftaat noodig te wezen , mits dat zy
in haar gevoelen aangaande V geloove door

de Compagnie niet zullen geturbeert

,

ende vorders wel ende behoorlyk getra&eert

,

ende gehandelt worden.

K N. *9Ï
Alwaar het de Compagnie zal goed-

dunken, zal zy vermogen vaftigheden te

leggen , en die ook weder in te trekken , na
dat haar ftaat en gelegenheit zal vereiffchen.

Jl het geroofde van de Compagnie, of
hare Dienaren , dat elders nog in deze mag
werden bevonden , zal aan haar dadelyk

weder gereftitueert worden , ende voor het

gene daar af zal komen vernuft te worden ,

zullen de goederen en middelen der fchulde-

naren, zo verre aanfprekelyk, en verbonden

zyn , als het zelve zal komen te bedragen
,

blyvende V verder overfchot ter difpoiitie

van den Koning.

Het welke , zo als verhaalt is, zynde

befteedt , dat is, dat die landen door be-

werking van den Koning, by het middel,

hier voren vermeldt , weder in vrede en in

ordre zullen wezen gebragt , waar haar

ten langflen binnen den tyd van veertien

dagen zekere apparentien , om geen tyd

vrugteloos te laten pafleren, moeften ver-

toonen, of dat anders de Compagnie de

zelve tot haar E. believen zal hebben ge-

handelt.

Zo neemt de Compagnie aan, en belooft

by dezen nog te continueren in 't betalen

van de jaarlykfche vier duizend Spaanfche

Realen , zyn Majefteit voor dezen voor V
houden der vreemdelingen daar uit de lan-

den belooft , met daarenboven nog gelyke

twee duizend Ryksdaalders , zynde dan te

zanten zes duizend voornoemde Realen
9

als den Tol van tien per Cento van de

Nagelen, daar in de landen gegroeit, om-

trent heeft komen te bedragen.

Ende nadien het zyn Hoogheit evident

komt te blyken, boe de moedwilligheit van
zyn onderdanen ten principalen nergens an-

ders haren oorfpronk neemt , als uit hare

grootsheit , die zyfchynen op het bezitten van
de Nagelen te hebben, en dat de Com-
pagnie, uit de quai tieren van Amboina tot

haren handel genoeg konnende worden ge-

dient , die van Ternate haar weing, of
niet, te ftade komen, bebalven dat haar E.
daaromme jaarlyks groote en fware koften

heeft te dragen, de welke zo lang de Nage-
len daar continueren te blyven, befwarelyk

zullen konnen worden verminderd'.

Zo accordeert de Koning, en (laat by

dezen toe, dat alle Nagelen, Nooten,
ende andere Specery-boomen , die elders

in zyne landen worden gevonden
, ftaande op

plaatzen , waar de inwoonders op zyn we-

derkeeren in de Moluccos bevonden zullen

worden nog te rebelleren, zullen omgefla-

gen , vernielt , daar in plaatzen , door

de inwoonders aangeplant, en in gehoor-

zaamheit tot den Koning volftandig ge-

bleven zynde ,
geen Nagel-boomen zul-

len worden befchadigt , dan met con-

fent van den eigenaar der zelve, die den

Koning accordeert , dat daar toe van

165?;

Oo de



194 M O ü K
i^S 1 - de Compagnie zullen mogen worden ge-

difponeert , -waar van hy zyn hulpe in

bilükheit ook volkomelyk is belovende.

Ende wanneer de voorfcbreve Nagelen

allerwegen geheelyk zullen geroyeert wezen,

zo neemt de Compagnie aan , en belooft

by dezen , by gemelte zyn Majefteit nog te

betalen , in de plaats van voorgemelde zes

duizend Ryksdaalders , twaalf duizend

flegte Ryksdaalders jaarlyks , met daaren-

boven vyf honderd dito Ryksdaalders aan

zyn broeder, Kaitsjili Calamatta, zo lang

als hy zich Fidel , en tot genoegen van den

Koning, en de Compagnie, componeert,

ende vyftien honderd gelyke flegte Realen,

om tot believen van de Compagnie onder

zyn getrouw geblevene Grooten te verdee-

len, alles jaarlyks eens, zonder meer \ te

duuren , zo lang als zy zich wel , en redelyk

comporteren, zonder langer. Maar zal

jaarlyks bevorens de gedane aantelling van

gezegde gelden alomme over de landen door

exprefle afgezondene gecommitteerden

infpecTie worden genomen, of elders tegen

deze Contracten ook eenige Nagelboomen
zyn blyven Jlaan, of anders nieuwelings

aangeplant geworden, in welk cas zy ge-

houden zullen zyn, alle de overgeblevene

dadelyk mede om te Jlaan , en de nieuwe

aangeplante te royeren , en wie bevon-

den zal worden daar tegen tweemaal te

hebben gepecceert , dezelve zal van zyn

bedongen aanpart al en geheelyk gefruftreert

blyven.

Welke uitroejing van Nagelen nugefchied

zynde, zal de Compagnie vermogen tot

voorkoming van onnoodige laften , hare For-

ten en Guarnizoènen zo veel te ligten, en

te'befnocjen, als het haar E., tot welfland

van haar E. flaat , zal agten goed, ennoo-

dig te wezen.

Zodanig nogtans, dat ten minften op het

eiland Makjan , ende Maleyo, yder een

veiling, hei zy dan groot , of kleen, zal

blyven continueren.

Zo blyven aan wederzyden ook geobli-

geert , malkanderen tegen alle de gene , wie

een van beiden gewelf , of ongelyk , komen

aan te doen, na voorgaande genomen kennis

van zaken, te helpen, en te affifteren.

En zal geen van beiden vermogen met

eenige Pr'mcen , Vorften of Natiën, eeni-

ge Contracten , of verbintenifTen aan te

gaan , dan met kennis en bewilliging van
partyen refpective, 't geen is te verflaan,

aangaande de Compagnie in die quartieren,

daar de Koning, en de Compagnie zamen
gemeenfehap houden, als in Amboina, de

Moluccos, Boeton, &c.

De Kaitsjili Saidi , gezegt Capitein

Laoet, Goegoegoe, Kaitsjili Noefia, en

Hhoekom Tomagola Laulata, als voor-

name aanleiders van voornoemde revolte

zynde, nevens alle de genen-meer , wiemen

zal komen te weten, dat de feditie mede
byzonderlyk hebben gefavorifeert , zullen

noit weder in genade mogen aangenomen

worden, maar zo lang vet volgt, tot dat

zy in handen bekomen , en voor hare traite-

rye, andere ten exempel, met de dood zullen

wezen geflraft.

Ende dit alles onvermindert alle voor-

gaande Contracten, en verbinieniffen tuf-

fchen de Ternataanfche Kroon, ende de

Compagnie gemaakt, voor zo veel als de

zelve dezen niet en contradiceren.

Jlldus gecontraheert, verdragen, ende

overeengekomen binnen bet Kafteel Batavia,
op V eiland Java Major, dezen giften Ja-
nuary in V jaar i6fz. ten overjlaan , en
met aggreatie van den Sengadji van Ma-
leyo , Tamin Amfara , en den Sengadji

Dowana, mitsgaders Janni Sopi Sowohi,
en als gemagtigden van dien van het eiland

Makjan , Kimelaha Gener, reprefènteeren-

de den Sengadji van Gnoffickia, Kime-
laha Mamaflbuw voor die van Tahane

,

mitsgaders Tommi, ende Taellaba, Sen-
gadji , voor die van Motir , van wegen den

meergemelden Koning, &c. van wegen de
Generale Compagnie de Heeren, Joan
Maatzuiker , Gerard Demmer , Carel
Hartfink , en Arnold de Vlaming van
Outshoorn, Ordinaire Raaden van India,

mitsgaders Cornelis Csefar , en Willem
Verftegen , Extraordinare Raaden j en
hebben partyen refpective, tot bet ragting

van^ dien , dezen yder op hun geloofs-wyze

met eede folemnelyk gefterkt, en zyn hier

van gemaakt vier aleens luidende geteekende9
en verzegelde inftrumenten , alle in V Ne-
derduitfeh , Ternataanfch , en Maleytfch

,

gefchreven, om by den Koning, ende den

Heer Generaal yder een gehouden, ende aan
de Gouverneurs in Amboina, en de Mo-
luccos, om 'er zich naar te rigten, mede
een gelyke gezonden te werden. Was getee~

kent, Carel Reinierfz.
, Joan Maatzuiker,

Gerard Demmer, Carel Hartfink, A. V.
v. Outshoorn, Cornelis Casfar, Willem
Verftegen , onder Jlond het zegel van de.

E. Compagnie in rooden Lacke gedrukt',

lager ter ordonnantie van hare welgemelde

Edellieden geteekend Andries Frifius , Se-
cretaris. Ter zyden ftond gedrukt het zegel

van den Koning van Ternate in rooden

Lacke. Lager ftonden gefchreven eenige

Moorfche Caracters.

Al het noodige nu daar verrigt zynde,
vertrok de Heer de Flaming met den
Koning Mandarsjah , en tien fchepen, op
den Sften February weer van Batavia na

Amboina.
Hy gierde weer op Boeton aan, al-

waar hy hoorde, dat de zaaken op Ma-
caffhr nog zeer wel ftonden ; dat 'er in

November wel eenige Amblauwers ge-

weeii
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weeft waren , voorgevende , dat men
hunnen Koning Chnften had gemaakt

,

en dat men dat hun ook zogt te doen,

verzoekende dierhalven onderttand en

befchutting by dien vorft, dog dat men
hen afgewezen, en ten antwoord gege-

ven had , dat Macafler met de E. Maat-

fchappy in verbond ftond, en dit niet

doen kon; egter wierden zy door den

ouden Verrader, Ridjali, een verftandi-

gen Amboinees, door 't zenden van zyn

Neven, Telijfema, en Limajan , met een

vaartuig na Boero, getrooft, en in hun-

ne hope , dat het metter tyd wel gaan

zou, niet alleen gefterktj maar tot het

Volharden in den oorlog ook aangezet.

Na Boeton hadden zy ook een Gezant

met de zelve boodfchap gezonden. De
Sengadja van Amblau had 'er, om ze te

fmakelyker te maken , drie Bahara 's Na-
gelen bygevoegt, in hope, dat hen dat

daar dan niet ontfchieten zou , eenigen

byftand te verwerven ; maar de Koning
had den afgezondenen by den kop gevat,

en aan den Ternataanfchen Stadhouder

Lokman behandigt , die hem door agte-

loosheit had laten ontkomen. Terwyl
Vlaming met zyn vloot hier lag , verloor

hy de Fluit Maafland , die niet ver van

de ftad Boeton van haar anker fpilde, en

in ftukken fliet.

Mandarsjah maakte het , na Vlamings

zin , zo met het verfterken van dien vorft

alhier in zyn gezag (alzo op de Suid-

zyde van Boeton cenige onderzaaten , ende

meer! Grooten, tegen hem opgeftaan wa-
ren) en door zyn Huwelyk met des

overleden Boetonfchen Konings dogter,

vry wat te lang ; weshalven hy met drie

fchepen voor af na Amboina vertrok.

Koning Aali verzogt aan Mandarsjah
,

dat zyn Ryks-grooten den eed aan hem

,

Mandarsjah (alzo Boeton zedert Koning
Baboe 's tyd al onder Ternate ftond ) en

aan de E. Maatfchappy vernieuwen mog-
ten. Dit wierd hem voor Vlaming 's ver-

trek nog toegeftaan i en zy volbragten

den eed op hunne wyze zeer plegtelyk

op den Coraan, of hun Wet-boek , om
beide deze Koningen te vrede te ftellenj

wier gedagten waren dien niet langer te

houden , dan het met hun zaken overeen

quam. Trouwlooze fchelmen, die, vol-

gens den aart der meefte Mooren den eed

zo ligt breken, als zy dien doen, gelyk

wy in 't vervolg zien zien zullen ; 't geen

de Zeevoogd Vlaming voor zyn vertrek

zo van hen, als van den MacaiTaarfchen

vorft, al voorfpelde.

Deze Veldheer dan , den izflen Maart
voor 't eiland Boero gekomen zynde,
trad by Tomahoe te lande , alwaar daags

te voren Koning Mandarsjah , met de

fchepen , voor Boeton by zyn Hoogheit

K N. ±95
gelaten, gekomen wasj dog die Vorft,
en de Zeevoogd Vlaming , vonden de

i6$2:

bakens hier zo wonderlyk verzet, dat op Boero
het geen hen daar ontmoette nérgens
minder, als na een bedryf van zyn onder-
daanen, geleek: want als de Vlaming uit

name der E. Maatfchappy, en van hun-
nen wettigen Koning , daar op 't Jagt dé
Snoek voor hunne oogen met zyn Ko-
ninklyke vlagge, en wimpel, zich ont-

houdende, in der minne met hen zogt te

fpreken, of hen tot hunnen pligt te ver-

manen, hadden zy de onbefchaamdheit, Zeer
van dien Vorft voor een Verkens-vreeter fmadeiyic

(een gruwel der Mohhammedaanen) beJeSen^
en ons voor Chriften- honden, op zyn
bitterfte, uit te fchelden, en vlak uit te

zeggen, dat zy met dien Koning, nog
de Hollanders , niets te doen hadden , en
het met Madjira hielden. Dit was een
antwoord , niet veel verfchillende van 't

geen zy 't jaar te voren omtrent Sopi

hem gegeven, en waar by zy onlangs

nog die fchenddaad gevoegt hadden , vaii

vyf bedienden der E. Maatfchappy, met
de Fluit de Gans omtrent Tomahoe leg-

gende, om te zien, of 'er eenige vreem-
de hulp-troepen van MacaiTar , of uit

Ternate, komen mogten, dood te flaan.

Een ongeluk, 't geen den onder-Koop-
man van dien bodem, twee Soldaten

i

en twee Matroozen, door dien zy, na
land gegaan , om eenige kruiden te pluk-

ken, zich wat te diep in 't bofch bege-
ven hadden , overquam.

Dit was oorzaak , dat de Vlaming
, \fciit

allen verderen handel met hen afmyden- op de
de, hen als vyanden aantaftte, zyn volk Vlaming

deed landen , alles op Boero vernielen ,
c'aa

j
a

!!
es

nun vaartuigen verwoeften , en hunne
dorpen, Wayfelonga, Fogi, Wainitoej
Tomahoe, "Palmatte, Hokomima, Bara,
en Luciè'la, niet alleen afloopenj maar,
by uitdrukkelyken laft door den Majoor
Johan van Lingen , ook verbranden.

Hy vernam hier ook van een gevangen Hoort
Slaaf, dat de Ternataanfche Zeevoogd dat Saidi

Kaitsjili Saidi , nu omtrent twee maanden in Ara-

geleden , met eenige Coracora 's van de !

na

Xoela 's daar aangeweeft, en verder na |.as .

Cajeli vertrokken was, om met al de
Orangkaja 's van dat eiland te beraadfla-

gen , wat hen verder te doen ftond.

Waar by hy ook wift te zeggen j dat

daar op dien tyd twee vaartuigen , door

Ridjali van Macaflar gezonden, aange-

giert hadden, om na de gefteltenis der

zaaken te vernemen, en te hooien, of

zy het tegen de Hollanders nog al gaande

konden houden j daar by voegende , dat

zy laft hadden , om binnen drie maanden
op Macaflar van alles verflag te komen
doen , op dat men van daar hen fpoedig

zou konnen byfpringen.

Het
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Het aanmerkenswaardigfte nogtans

,

van zyn berigt was , dat de Boeroneezen

geen andere grond-reden van hunnen afval

witten te geven , dan dat hen dit van de

Regeering in Ternate onder bedreiging

van fware ftrafren belaft, en dit ganfch

werk (dit klemt het befte) al, ten tyde

van 't laatfte verblyf van Madjira, en

zyn broeders in Ternate, met de verdere

Grooten van dat ryk gefmeedt was.

Dit deed den Heer de Vlaming zeer

haaften , om dit gefpuis op Cajeli by den

anderen te betrappen ; maar , daar geko-

men zynde, vond hy de vergadering al

gefcheiden, 't geen hem ten eerften na

Hitoe deed overfteken , daar hy den yden

April aanquam, en kort 'er na van den

Koning met de vloot gevolgt wierd.

Ook na By zyn komft hoorde hy van den Heer
Locki. van der Beek, en andere derwaarts ter

vergadering beroepen , dat Madjira , met
zynen aanhang, en Saidi , eerft onlangs

uit Ternate ( daar hy het tot nog toe

gaande gehouden had) ter hulpe der

wederfpannelingen overgekomen , zich

op Locki, een dorp op een welgelegen

berg op Hoewamohel, zeer vaft begra-

ven, en zodanig verfterkt hadden, dat

men hen zo ligt daar niet uit zou konnen
jagen.

Egter trok de grootmoedige en on-
DoS v^ verzaagde Heer Vlaming, een man, die

zich door geen gevaaren, nog moeite,

afichrikken liet, met de ganfche magt na

de overkuft , om Locki, hoe vaft ook
van zich zclven , en door arbeid , zo veel

te moediger aan te taften, als hy verze-

kert was, dat de overwinning te nutter

voor de E. Maatfchappy , en te heerly-

ker voor hem, om zynen naam alom ten

fchrik der Muitelingen te verbreiden , en

dus een einde van dien oorlog te maken
,

wezen zoude. Maar hy vond gelyk men
hem gezegt had , dat het met den eerften

aanval niet te winnen was, en men wat
meer tyd, dan hy gegift had, van nooden
zou hebben.

Waar op Ondertuflchen verdorf , en vernielde

hy alles hy daaromtrent, alles, wat hy kon, om
verderft. nen mt te hongeren , of ten minfte allen

toevoer te benemen , zo op Cerams bin-

nen-kuft, als op de Noord-zyde, ver-

mits zy alle dog met de Muiters te zamen
jpanden.

Hy was ook zelf in perzoon na Cajeli

vertrokken, om van naby 't doen van
den Majoor Verheiden , dien hy al te

voren met eenige fchepen, en Sloepen,

om mede alles te verderven, derwaards

Hy krygt gezonden had , te befchouwen , en ver-

de Koorts trok van daar na Manipa met het zelve
wel

;
dog 00gw it . maar wierd onder weeg van een

egter de hevige Koorts aangetaft., die hem nood-
zaaken. zaakte over Cambello na Hila over te

ze

gelegerd

ü K S E
fteken , zonder dat egter de gemeene 165»;

zaak eenigzins daar door veragtert wierd.

Ondertuflchen bleef Koning Mandar- £n ver.

sjah nog al hier, ten deele, om zich van zond

zyn Batavifchen zeetogt wat te ver- Mat
f

friffchen , vermits hy fwak van hgchaamj dars
J
al1-

en byzonder zee- ziek geweeft was, ten
deele ook, om de Muiters door zyne
tegenwoordigheit tot hun fchuldige ge-
hoorzaamheit te brengen j maar 't is ze-

ker, dat hy daar weinig mede verrigtte

:

want als hy van Erang aan die van Iha-
mahoe fchreef, dat zy ten eerften, op de
uiterfte ongenade , by hem verfchynen
moeiten, zo zy voor geen vyanden ge-
houden, en zo ook aangetaft wilden
worden, verfchenen 'er weieenige, om
't werk eens door te zien j dog als men
'er twee van de vier hield , en twee we-
derom zond, ter tyd zy die genen, die

den vyand op Locki fpyzigden, overge-
leverd, en hare dorpen na beneden ver-

plaatft zouden hebben, zo toonden zy
klaar, dat zy zich al zo weinig aan den
Koning , als aan ons

,
gelegen lieten

leggen , en openbaar met den vyand
heulden.

Die van Locki, nog minder ontzag
voor hem hebbende , fcholden hem voor
een verloogchenden Spek- vreeter , en
voor een afvalligen , durvende nog wel
ftout, en zeer fpottelyk, aan ons fchry-

ven, dat wy zeer wel doen zouden, in*

dien wy het hoofd van Kaitsjili ïaboeho

( hoedanig zy hem uit veragting noemden)
hen toezenden wilden.

De Zeevoogd de Vlaming dan uit dit ^a j {

alles, zo wei als de Koning zelf, klaar' nate.

ziende, dat hy, in plaats van met zyn
tegenwoordigheit dienft te doen , hen
meer tegen hem verbitterde , begon op
zyn vertrek na Ternate te denken , waar
by 't verzoek van zyn Hoogheit zelf ko-
mende, om dat hy mede na de zynen
verlangde, en 'er fchryvens uit Ternate
gekomen was, dat de Muiters ( waar on-
der nu Prins Calamatta zich ook bevond )

op Gilolo zich op nieuw begonden te ver-

fterken, en reeds eenige invallen op 's

Konings onderdanen gedaan hadden, zo
heeft hy dien vorft den zoften Juny met
het Jagt de Snoek , en nog een ander

ten zynen geleide, na de Moluccos ge-

zonden.

Terwyl hy henen zeilde, quam tegen
BeTj„t

alle vervvagting op Hila de vrouw van van 'ie

den op Amblauw vermoorden Sergeant, SergeM

Laurens S'ipkens ,by den Heer de Vlaming,
* r

a

°u

^,

hem niet alleen een verhaal van ha

wonderlyke ontvlugting uit de handen
van Kimelaha Ha/i op Boero óor rjetj

maar aan de onzen ook eciit regt het

aanleggen, en uitvoeren van dien moord
op Amblauw , mirsgaders van die heilooze

beraad-

de 1

In
!

van
1 e blauw.
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beraadflagingen van Johan Pais met Ki-

melaha Hafi , en Kimelaha Madjira , ten

deele door boden, ten deelen door ge-

heime teekenen , onderhouden , openba-

rende j al 't welke den onzen in veel

duiftere zaaken zeer veel licht gaf.

Schoon de Koning vertrokken , en

Vlaming nog ziek was, zette hy egter

het beleg van Locki met alle kragt voort,

daar nu en dan al iet voorviel , alzo het

een zeer fterk neft, en nog fterker door

de tegenwoordigheit der twee hoofd-

muiters , Madjira , en Saidi, was, die

malkanderen wel even kragtig tegen den
Koning, en ons, maar geenzins met een

en 't zelve oogwit, hielpen; yder maar
zyn eigen grootheit in 't byzonder daar

by beoogende.

Hy had hen eenigen tyd fterk be-

naauvvt, en in die engte gebragt, dat zy
reeds befloten hadden , van daar te vlug-

ten, om meer levens-middelen te konnen
krygen. Dit uit eenige gevangens ver-

nomen hebbende , befloot hy hen die

vlugt af te fnyden, en hen, 't koftte wat
het wilde, niet alleen aan te taften, maar
hen ook in Locki magtig te worden.

Hy, fchoon nog zo fwak, dat hy met
een ftok gaan moeft, ftelde dit op Son-
dag-morgens vroeg den poften Juny in

'r. werk , zelf den middeltroep aanbren-

gende , en voerde dit zo kloekmoedig

uit, dat hy, hen overvallende, in een

uur van al hunne Werken (in zeven

veftingen boven een beftaande) meefter

wierd , en dat wel zo fchielyk , dat

Madjira, en Saidi, op \fchreeuwen van

Hollanda , eerft wakker wierden , en

het in hun onder-kleederen, met agter-

lating van alles , 't geen zy daar hadden

(dat al vry wat bedroeg) ontfprongen.

Een ganfeh gelid Mulquettiers gaf vuur

op Madjira, zo als zy hem zagen loo-

pen, en troffen hem , dat hy neder-

ftortte; dog hy ftond weder op , en

vlugtie weg , een teeken , dat men hem
niet wel had getroffen, dog de Swarten

zeiden, dat hy Cabal, dat is hard, of
onquetsbaar, was, uit kragt van zekere

(zo zy geloofden) befwoorne briefjens,

die hy by zich droeg, en door meer
andere duivelfche Konftenaryen, waar in

hy zelf hen verfterkte , toonende nader-

hand , dat hy daar door geen ander letzel,

dan eenige blaauwe of bloedige vlekken

op zyn lyf , ontfangen had.

De zoon van den Orangkaja van Loe-
hoe, Permata, hoorende te Erang aan

ftrand , dat de onzen Locki -verovert

hadden, quam nog dien zelven dag na

ons toe vlugten, en wift verder te zeg-

gen, dat onder weege Madjira , Saidi,

en omtrent honderd zeer jammerlyk uit-

geplunderde perzoonen , nevens Madjira 's

I. Deel,

Ë. N. ic>7

wyf , hem ontmoet waren , maar zo
kaal, en naakt, dat zy naauwelyks een
kleedje om haar fchamelheit te dekken

,

ja niet anders dan een oude verfleete gor-
del, offwagtel, had, waar mede zy ge-
noodzaakt geweeft was zich te behelpen;
en dat zy , om dit te beveiligen , haar
bloote handen getoont , en daar op gezegt
had : Dat is het al , dat ivy 'er afgebragt
hebben, en dat hebben wy niemand, als

den Zeevoogd Saidi , die ons daar toe alleen

aangezet heeft, dank te weten; maar dit

Godvergetene wyf bedagt toen niet, hoe
zy voornamelyk van tyd tot tyd Madjira
tot al die moorden met een veel mannely-
ker moed en gebeerden, dan hy bezat

$

aangezet had , en alzo de eerfte oorzaak
van al deze elenden was.

Men hoorde daar na, dat Madjira, en
Saidi , zich weer op nieuw in 't gebergte
van Hoelong, en Erang, vaft gemaakt
hadden , dog zo wel niet , of die eerfte

plaats wierd op den 2yften July , gelyk
Noela twee dagen daar na , verovert.

Voor de verovering der laatftc plaats

was 'ereenfware fchermutzeling tuitchen
den onder-Hopman , Herman van Outs-
hoorn , onvoorzigtigen aanvoerder van
onzen troep op den vyand, en tiifTchen

den Zeevoogd Kaitsjili Saidi, voorge-
vallen. Hy had onder Noela 's wallen
een geruimen tyd met hem bezig ge-
weeft , en 't zo verre gebragt , dat de
kans voor. den vyand nu al zeer hachelyk
ftond ; dog hy kreeg toen een ongeluk-
kigen kap boven zyn oogen, 't geen hem
zodanig verhinderde , dat hy , om 't

bloed af te vegen, wyken moeft, waar
door hy , over 't een of 'tjander ftruike-

lende , in 't uiterfte gevaar raakte. Hy
kon niet opftaan, en lang te blyven leg-

gen, was doodelyk voor hem, zo dat

hy niet anders doen kon , dan de flagen
,

en kappen des vyands , met fchild en
fwaard, zo hy beft kon, af te keeren-
in welken ftaat Saidi dien wakkeren
krygsman egter gemoffelt zou hebben,
aangezien zyne kragten begonden te be-

fwyken. Dit wierden eenige waag-
halzen gewaar, die, dol van fpyt, dat

men zulk een wakker Soldaadt zo fchen-

dig vermoorden liet, verwoed den hoed
in de oogen trokken , en als bezetene 'er

op in vlogen, hem zo uit Saidi 's klaau-

wen in een oogenblik rukten , en behou-
den by hun makkers bragten.

Na dat nu de Muiters dus uit Noela
,

en naderhand ook uit Erang, en meer
andere veroverde plaatzen op Hoewamo-
hel

,
geflagen waren , namen zy de vlugt

van die kuft na Kelang, en Manipa, op

welke laatfte plaats Madjira 't volk op
een ontoegankelyk gebergte agter Toe-
ban, Heli Befar genaamt, by een ver-

P p zamelde
3

i6jz.

En ook
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i6jz. zamelde, hen belaftende, zich daar fterk

te maken, en die vaftigheit tot zyn we-
derkomft van Macaflar , daar hy om
hulp-troepen na toeging, in te houden.

Zyn Ook brak toen een nieuwe bommel uit,

fcbendig dat Madjira met den Koning van Ma-

metdien
ca^*ar a^ voor eenigen tyd verdragen , en

Kenia", overeen gekomen was, dat al 't verover-

de door Madjira 's eigen magt , voor

hem alleen, maar dat 't veroverde, 't

geen door beider magt voortaan gewon-
nen mogt werden, voor dien Koning
wezen zou , 't geen meeft op Hitoe en

Hoewamohel zag

Saidi ver-

trekt na
Xoela, en

Teinate.

Calamat-
ta 's

fchendige

handel.

Terwyl Madjira na Macaflar om hulp

trok , dorft Saidi alleen het niet langer

hier houden, maar befloot na Ternate
over te fteeken, en daar meer hulp-

troepen te zoeken. Hy was dan eerft na
Boeio , en van daar na Xoela vertrokken,

om by dien Stadhouder des Konings, die

zich mede geheel aan de Muiters over-

gegeven had, te zien, wat verder tot

herftelling der zaaken, 't zy in Ternate,
't zy in Amboina , te doen. Waar op
hy dan, na alles daar beftelt te hebben,
verder na de Moluccos vertrokken, en op
Gilolo by de Muiters gekomen is.

Het flimfte in Ternate was, dat de

Prins Calamatta zo fchendig zynen Koning
af, en den Muiters al twee maanden,

voor de Koning weer in Ternate quam

,

toegevallen was. Eenverraed, doorhem,
niet alleen met de onderdaanen, die te«

gen den Koning in Ternate opftondenj
maar ook met den Tidorees,, en Kafti-
liaan, gefmeedj gelyk hy zïch daar op
ten eerften na Gilolo by aldietrouw-
looze Schelmen begeven had, die van
den Tidorees, en Kaftiliaan, niet weinig
met oorlogs-tuigen geftyft wierden , en,
na 't gemeen gerugt, van hen tot dit

verraad ook aangezet waren.

Dat Calamatta een zeer wifpelturig

Prins, en niet te vertrouwen was, had hy
in verfcheide gevallen getoont , 't geen
ook een van de redenen was , waarom
nog de Landvoogd van den Bogaarde y

nog de opper - gevolmagtigde der drie

Oofterfche Landvoogdyen , de Heer
Jlntoni Caan^ oit een goed oog op hem
gehad hebben ; hem wel aanziende voor
een man
van meer verftand

maar te gelyk

't

geen ook de reden was , waarom die

laatfte Heer (die dat anders gemakkelyk
had konnen doen) hem noit tot de Kroon
heeft willen aanpryzen, aangezien hy,-

zelf op zyn eerfte komft in Ternate, hem
den onruit en den weêrbarftigen aart ten

oogen

van een verhevenen geeft, en
"

, dan Mandar'sjah
,

van een wreveliger en

onruftiger imborft, dan deze Prins,
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oogen uit zien kon ; en een geheel ande-

ren en zagter imborft in den Prins Man-
darsjah befpeurde , die buiten dien nog

het regt der geboorte voor hem had j

fchoon hy niet met volkomen genoegen

der meefte Ryks-grooten , die Calamatta

liever gehad hadden ,
gekoren , maar

enkelyk door 't voorzigtig beilier van

dien Heer Caan tot Koning gekroont

was. Ook is het zeker, dat deze Cala-

matta naderhand by alle gevallen heeft

doen blyken, dat hy den Koning, zyn

broeder, geen goed hart toedroeg, en

geen gelegenheit, om hem van de Kroon
te ontzetten, zou laten voorby gaan;

gelyk nu weer met zyn overloopcn tot

de wederfpannelingen , en zyn beraad-

slagen met 's Konings geflagene vyan-

den, klaar quam te blyken. Zo ras de

Heer de Vfaming dien Prins ook aller-

eerit, na zyn komft in Ternate, ont-

moette , zag hy iets in zyn wezen,

't geen ganfeh niet vorftelyk, en oorzaak

was, dat hy mede noit zin in zyn trot-
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zen aart, en vliegende
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Het was nu met hem zo verre al geko-

men, dat hy in Manilha 's plaats van

de Muiters op Gilolo tot Koning geko-

ren was.

Zo ras nu de Ambonfche zaaken het

toelieten , oordeelde de Heer de Flamingo

dat het tyd begon te worden den Zec-

voogd Saidi ^ die na de Xoela 's gevlugt

was, te vervolgen, en de oproer- ver-

wekkers geen ruft ergens te geven, maar

hen t'eenemaal te dempen ; te meer,

aangezien hy hoorde, dat zy zich hoe

langer hoe meer op Gilolo verfterkten.

Ook begon men aan den Koning wifpel-

turigheden te merken , die de onzen

deden vreezen , dat hy , even als zyn

broeder , Calamatta , wel mede na den

vyand mogt overloopen.

Tuffchen Amboina, en Ternate, ver-

toonen zich drie eilanden, de Xoela 's,

dog vder met een byzonderen naam , van

Xoela Befi, Xoela Teljabo, en Xoela

Mangoli, of Tsjapelulla, genaamt, en

die mede door een Stadhouder, uit name

des Konings van Ternate (waar onder zy

ftaan ) en toen door eenen Kimelaha Ter-

bile , een zeer trots en wakker Prins,

maar ook van een zeer oproerigen im-

borft, beftierd wierden, 't geen Madjira

wel bewuft, en te gelyk, hoe veel hen

aan zulken welgelegen en van allen leef-

togt wel voorzien geWeft , en aan diens

mans vriendfehap
,
gelegen was, hadden

zy hem, die meer van den oorlog, dan

den vrede, hield, en voor een moedig
Held doorgaan wilde, door verfcheide

middelen, en beweegredenen, in hun
belang weten ia te wikkelen, en vol-

Saidi ge-

vlugt was.

komen op hun zyde te krygen} waar van i 6 5*.

hy al klare bewyzen gegeven had, met
den Zcevoogd Saidi, by zyn overkomft
uit Ternate na Amboina , met eenige
Coracora 's, en volk, te onderfteunen,
buiten dat hy hem , indien een felle

Koorts dat niet belet had , ook zelf ver-

gezelfchapt zou hebben.

Aangezien die Prins nu, zonder eenige Waarna

de minlle fchyn-reden, zich tegen zyn
tf

Koning zo wel, als tegen de E. Maat-
fchappy , aangekant , en den Muiters
reeds veel byliand gedaan had, en men
ook reden had om het zelve in 't vervolg
van hem te wagten; zo oordeelde de
Heer de Vlaming, buiten de tyding van
Saidi 's komtt. aldaar, dat men die eilan-

den eerft aandoen, dien mede-Muiter dat

verleeren, en, was het mogelyk, ook
Saidi daar in de knip krygen moeft.

Al zyn magt dan op Hitoe byeen ver-

zamelt hebbende , zeilde hy met drie

fchepen , en drie Sloepen , voor uit

na Boero , en van daar na Xoela Befi,

terwyl de Majoor
, Jacob Verheiden

,

met de Coracora 's hem kort daar na
volgde.

Hy ankerde den £>dt?n Oétober voor Hy komt

het dorp Gay, op Xoela Befi niet verre VS0X
.

van ftrand gelegen. En liet eenige dagen q^
z

agter een, ten teeken van vrede, de wit-

te vlag waejen j en zond ook twee drie-

maal de kleene fchuit met diergelyken

vlaggetje na land , ten deele om de
ingezetenen aldaar in der minne te ver-

zoeken , dat zy by hem aan boord wilden
komen, om over 's lands zaaken met
hem te fpreken ( waar toe hy volmagt
van den Koning had) ten deele ook,
om zyne Coracora 's met den Heer Ver-
heiden in te wagten j maar hy kreeg van Daar hy
dat Dorps-hoofd tot antwoord, dat hy Aout bl-

onder niemand , als onder den Kimalaha woor(i

Terbile, ftond, die het met den Zee-
voogd Saidi, en niet met den Koning $-

hield, gelyk zy zich ten eenemaal daar

na fchikten , dat zy met Saidi , en Terbile,

leven en fterven wilden. Indien men
hem iets verder te zeggen had, dat men
of Saidi , die na Ternate kort te voren ver-

trokken was , maar wiens Bewintsluiden

nog op dit eiland waren, of Terbile, die

niet verre van daar was , en zonder wiens
laft hy geen magt had iets met hem te

handelen, fpreeken kon, en dat hy 't

beflotene by hen volgen zou.

Schelmen te hoop, die wel wiften,

dat zy aan Saidi, oï Terbile, niet verder

trouw verfchuldigt waren, als dat zy

zelfs hunnen eed aan hunnen vorft ge-

daan , betragtten, en dat zy aan hen

geen gehoorzaamheit , dan alleen in

's Konings naam , verpligt waren.

Pp 7. Wan-
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en Ter-
bile, aan

Wanneer Vlaming dan zag, dat hier

met zyne lankmoedigheit , en witte

vlag, gelpot wierd, veranderde hy die

in een bloed-vlugge, en flapte met ze-

ventig Soldaten en dertig Matroozen te

land, 't geen die van Gay zo ras niet

zagen , of zy namen met zak en pak de

vlngt na 't gebergte , alwaar men hen

wel een myl ver, dog vrugteloos , (alzo

men taal nog teeken van hen vernam)

\ ervolgt hebbende , zo keerde men
weer na 't verlaten dorp , ftak het zelve,

nevens de verdere drand-dorpen , tot het

hoofd -dorp Fattoemutta toe, daar Terbile

zyn Hof hield, in brand, en vernielde

al de Thuinen , en Plantagien , daar

omtrent gelegen.

Daar op verzeilde de Vlaming verder

op na de plaats, daar Terbile gewoon was
zich te onthouden; dog, daar gekomen
zynde, hoorde hy, dat Saidi al na Ter-
nate, en Terbile met de zynen na 't ge-

bergte gcvlugt, en zonder Leidslieden

door dit akelig gewed niet wel te ver-

volgen was. Dit hooide hy van verfchei-

de Orangkaja 's , die hem , met zyn
mecite volk, gemaks-halven, en om te

ligter aan land te raaken , in Praauwen
overgegaan, quamen bezoeken , om met
hem over alles te fpreeken. Zy zeiden,

dat zy wel eenige fchuld hadden, dog dat

zy niet in Haat geweed waren , om de

magt van Saidi, en Terbile, te weder-

ftaan, en dierhalven zich wel genood-

zaakt gevonden hadden, om hen blinde-

ling , ten minilen zo lang , tot dat zy

ontzet, en van lyfs-befcherming verze-

kert waren, te volgen. Een zaak, die

voor den Veldheer ook wel in te fchi le-

ken was; te meer, dewyl zy, 't zy met
een valfch hart (waar van zich de Moo-
ren in tyden van nood zeer wel konnen
bedienen) nu bereid waren den Koning,
en de E. Maatfchappy, alle bedenkelyke

gchoorzaamheit te toonen, die geen van

beiden hen iets misdaan hadden. Ook
klaagden zy zeer Iterk over Terbile 's ge-

welddadige bediering, 't zy met waar-

heit, het zy om voor ons te opregter,

in hun vorig berigt wegens hunne on-

noozelheit , te fchynen, en verzogten

ootmoedig om vergiffenis, voor zo verre

zy op die wyze tegen den Koning, en

ons, misdaan hadden.

Dit wierd hen, op betooning van
trouw, en opregten handel met ons in

't toekomende , toegezegt , dog, met
bedreiging van hun uiterite bederf, by
blyken van het tegendeel.

Dit nu vergenoegde den Veldheer

geenzins ; maar hy wilde ook bewyzen
van hunne goede meening, en trouw
hebben. Dieihalven eifchte hy van hun,

dat zy ten eerden maken moeiten, dat

ü K S E
hy de Ternataanen, door Saidi by zyn
vertrek na Ternate tot Terbile 's onder-

Hand daar gelaten , in handen kreeg

:

want om Saidi, en de zynen was hy
voornamelyk gekomen ; buiten dat nu de

hoofd-preuve van hun trouw was, ook
fpoedig te bezorgen, dat hem Terbile met
de zynen overgelevert wierden.

Zy beloofden dit alles op hunne wyze
wel zeer hartelyk > maar daar quam niet

van ; 't zy dat zy hem te veel beminden

,

't zy dat die Stadhouder zich te veel

voor hen wid te verbergen, of zich te

valt. te legeren ; al 't welke Vlaming ver-

veelende, vond hy, uit vreeze van be-

drogen te worden, goed, eenige deezer

dorp-Heeren na 't Jagt de Leeuwerk in

gyzeling te zenden. Al die voorzorge
van den Veldheer zou egter niet gehol-

pen hebben, by aldien de Sengadji (of
Hertog ) van Xoela Mangoli , regt tegen

over Xoela Befi gelegen, niet tot ons

overgekomen was.

Hy, een Swager van Terbile, maakte
niet alleen, dat wy zeftien der voornaam-
de Ternataanen van Saidi 's gevolg

,

maar in 't kort , door nette aanwyzing
der wegen, ook Terbile, en al de zynen,
in handen kregen; waar op de gegyzelde
Orangkaja 's ten eerden ontflagen wier-

den , en weer aan land quamen.
De Heer, de Vlaming, had zo ras geen

tyding van Terbile 's gevankenis, of hy
liet hem aan boord by zich brengen.

Hy dapte met zyn oude trotfehheit over,

had twee Goude KrilTen op zyde, vat-

tede een der zelve by de punt , en gaf ze

met veel eerbiedigheit aan den Veldheer
over. Hy ontfing de zelve ten teeken

van zyne onderwerping, verwellekomdc
hem vriendelyk, en deed hem naad zyn
zyde zitten. Na verfcheide redenen over

en weder, bragt hy den Kimelaha zo
verre, dat hy zich met zyn huisgezin

daar aan ftrand in een huis , 't geen ten

eerden voor hem opgeflagen wierd, ne-

derflaan zou, om zamen over de alge-

meene zaaken in 't breede te fpreeken.

Daar op ging hy , en zyn vrouw,
derwaarts; maar niet zonder een gehei-

men fchrik , 't zy dat hy uit het wezen
van den Heer de Vlaming iets quaads

voorfpelde , 't zy dat hem zyn knagende
gewiffe iets erger deed vreezen , dan hem
uit des Veldheers vriendelyke aanfpraak

toegefchenen had; altoos hy begaf zich

weer op de vlugt, maar wierd door de
Orangkaja 's, vergezelfchapt van den
Gnatohoedi, 't hoofd van zekere Am-
bonfche inlanders , nevens ook eenige

Hollandfche, en inlandfche krygskneg-

ten, ten eenten nagefpeurt, met lalt. van

hem, zo hy zich niet gewillig Overgaf,

maar onder den voet te ichietcn.

Hy

't Geen
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f lm-

%

M
m
M

f
k

i
Vi

Terbi

neemt (

vlugt.

'!,



K N.
652

E?
wd
Trler

p:egen

ro

«ei

ihide-

70

Id-

rt7i

Ie

iin§ ia

un i.

Hy nu, te laat zyn misflag ziende,

hield zich. nog wel eenigen tyd verbor-

gen, dieper in 't gebergte, dan na deze,

dan na gene fchuilplaats vluchtende;

'maar als hy nu tot het uiterfte hoekje

gekomen was, geen uitvlugt meer zag,

en van zyn volk hoorde, dat 'er lalt was,

om hem maar, zonder eenig aanzien van

zyne waardigheit , onder den voet te

febieten, gaf hy zich, op raad der zynen

(die dit vlieden van den eenen berg na

den anderen mede moede wierden, en

hem verraden hadden) goed willig over;

waar op hy, met al zyn Wyven, en

Bywyven , by de Ternataanen na 't Jagt
de Leeuwerk gevoert wierdt. Men gaf

hem evenwel nog de Kajuit tot zyn

gevankenis, maar de anderen wierden,

zekerheit 's halven , met de beenen in een

lang blok gezet , en daar wel hegt in-

gefloten.

Gedurende zyn Stadhouderfchap had

Terbile verfcheide jonge dogters , in

weerwil van haar bloedverwanten, met
geweld na zich genomen, en tegen haar

wil beflapen , aan welke de Heer Vlaming

de keur gaf, om of met hem te vertrek-

ken, of weer na hare vrienden te gaan.

Eenige keerden wederom ; maar andere

,

't zy uit lchaamte, nu dog onteert zyn-

de, 't zy dat zy 't by hem beter, dan

by haare ouders , hadden
, gingen met

hem mede.

Dus dan deze twee eilanden (aangezien

die vanXoelaTeljabo hardnekkig bleven,

en zich in hunne boifchen , en op af-

gelegene plaatzen verborgen hielden)

binnen een maand tyds weer onder den

Koning Mandarsjah gebragt , en den

getrouwen yveraar in dit fpoedig werk

,

Sengadji Mangoli , op goedkeuring des

Konings, tot Stadhouder, in "terbile 's

plaats , aangerteld , en hem deOrangkaja's

van Fattoematta , Waitima , en Faloe

( onze vrienden , zo 't uiterlyk fcheen

)

tot Raaden toegevoegt hebbende , zo

'heeft hv zich van daar, den Gnatoehoedi

met vyf Coracora 's daar nog latende,

ten einde de verdere aan hem den eed

doen mogten , over Boero na Manipa
begeven , en dus al de vreeze voor ons

wegens die eilanden afgekeert ; ook heeft

hy twee Jagten met twee honderd man
na Ternate gezonden , alzo daar de mui-
tery wcêr fterke wortelen lchoot.

Het Jagt de Leeuwerk was met den
Stadhouder, en zyn omilag, zo bezet,

dat de Heer de Vlaraing zich op een
Coracora behelpen moeft ; dog eerft

voor Boero (waar na toe hy den S^en

November gelievend was) enden i^en
omtrent Manipa gekomen zynde, zond
hy 't Jagt met Terbile, en de Ternataa-

nen , vooraf na de vefting Victoria , met
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bile, en
elf Ter-
nataanen

laft aan de Overheden van dien bodem, iöjj;
om, na -'t overgeven van dien Prins, en
de verdere gevangenen, ten eerften
weer by hem te komen ; gelyk ook ge-
fchiedde.

Na dat hy nu dit jaar 165-z. met ver-
fcheide zaaken, Amboina in 't byzonder
betreffende , ten einde gebragt had

,

keerde hy den ifden Jan.uary in 't jaar In 't jaar

I6"f3. weer na het Kafteel, om verfchei- l6 S3-

fware zaken af te dcen, en aan eenige

voorname wederlpannelingen eenmaal een
voorbeeldelyke ftraf te öeffenen.

Onder deze opende Terbile, de laatfte
V]

Xoelafche Stadhouder, gefproten uit het doEtTer-
oude Adelyk,en Voritclyk huis Tomma-
Itoe, de gordyn van dit Treur-toneel.

Daar wierd een Krygsraad van zes per-

zoonen opgerigt , in welke de Heer
de Vlaming, de tweede der Landvoogdy,
Simon Cos, de twee Borger-Hopmannen,
Henrik Wynandxen, en Barent Janszen,
de Ternataanfche Tolk , Kraait Leen-

dersz., met nog een ander lid, my on-
bekent, zaten.

Zy bevonden dien Stadhouder, en nog
elfder voornaamfte Ternataanen, aan de
misdaad van oproer, afval, en t'zamen-

rotting met de Muiters , fchuldig, waar
op zy, na klare overtuiging, en op vry-

willige eigen bekentenis , volgens de

yolmagt door Mandarsjah over alle de
Mooriche en andere dorpen aan den
Veldheer gegeven, alle ten Swaarde ver-

oordeelt wierden.

Aan de linker hand, als men 't Kafteel Onthal-

inkomt , op het buiten plein , lagen zen.

dertien of veertien zand-hoopen ; waar
na toe eerft Terbile, en daar na de Ter-
nataanen (om van de Ambonfche Ver-
raders, die mede hun deel kregen, hier

niet te fpreeken) gevoert wierden. Hy £„n
quam, 't geen te verwonderen was, met kioek-

zyn vorige trotsheit, en zonder eenige rnoedi.e

ontfteltenis, te voorfchyn, en reikte zyn
hals met zo veel kloekmoedigheit aan

de Beul toe, dat de Regters zelfs daar

over verbaaft ftonden , en het jammer
was, dat hy die deugd niet in den dienft

van zyn wettigen Koning geoeftent had.

Ik moet hier egter byvoegen, dat men
dit in de inlanders meermalen ziet , dat zy
met eenBonkosofeenPinang in de mond,
en met bloemen om 't hoofd (vooral de

Mooren) zo bly ter dood gaan, als of zy

aan een Bruiloft gingen ; hoewel 't ook
wel ftuipen van den Amfioen, of uit-

werkzelen van een overgegeven hard-

nekkigheit zyn; waar in zy alle andere

volkeren te boven gaan.

OndertnfTchen was Madjira niet alleen
Macaffar

Macafïar gekomen , om van daar wapendop
hulp -troepen na Amboina te halen ; maar nch te-

men kreeg met het fchip Zeeland in gcn onïï

P p 3 Am-



JOl MOLUKSE

1653. Amboina ook verzekering, dat de Ma-
caflaarfche Koning zich, om een nieu-

we , en onlangs aan hem gegevene reden

,

ten oorlog tegen ons toeruftte.

Onze KruilTers hadden omtrent Japara

(op groot Java gelegen) twee fchepen

van den Portugeefchen Edelman, Fran-

cifco Vïéra de Figueredo , op Macaflar

grooten handel doende , en daar woonag-
tig, genomen, en als goede pryzen op
Batavia opgebragt , vermits hy , een

geboren Portugees , en onder een Portu-

geefche vlag , niet tegenltaande den oor-

log tegen de Portugeezen alomme door

ons afgekondigt was, dit vaarwater had
durven gebruiken.

Over dit nemen dezer fchepen betoon-

de zich de Koning, nevens den Prins

Patïngaloan^ eerfte bedienaar van Staat

in Macaflar, een man van veel meer ver-

lland, dan andere inlanders, zeer mis-

noegt. Gelyk nu die Ryks-beltierder,

door zyn kennis in de Latynfche, Griek-

fchc, Italiaanfche, _en meer andere Taa-
ien, en door zyne neerltigheit in 't lezen

van Europèifche , en andere Gefchiede-

niflen , zeer fyn geflepen was , waar by
ook zyne vordering in de Sterren-kunde

quam ( ten welken einde hem de E.

Maatfchappy eenen Aard-kloot van om-
trent twaalfduizend gulden ^ ten zynen

A .Blofcfiiysrn -yccit

kollen gemaakt , in 't jaar 16 f z. had
doen behandigen ) alzo wilt hy zich van
deze zyne meerder bequaamheit by alle

voorvallen ook zeer fyn te bedienen j

hoewel hy het in dit geval niet betoon-
de: want hy gaf voor, dat die vaartui-

gen niet alleen met goederen van Fïéra^

maar ook met die van den Koning, en
hem, geladen waren. Een reden, die

hem niet ontfchuldigde, alzo, indien hy
zyne , en 's Konings goederen , wilde

verfchoond hebben , die goederen,, dan
onder een Macaflaarfche, en niet onder

een vyandlyke Portugeefche vlag moeiten
gevoert zyn.

Die geflepen Vos wilt dit zowel, als

wy, dog het was maar een doekje voor

't bloeden, en een gezogte reden, om
onder eenige voorwending met Madjira

('t geen hy anders te bot voorgenomen
zou hebben) in Amboina te konnen
komen j hoewel andere meenen , dat het

waarlyk een groote reden geweeil is

,

om dien vorïl, tot het byfpringen van

Madjira , over te halen.

Kort daar na hoorde men op Tomile-
hoe, een dorp op Manipa, dat reeds vyf

Macaflaarfche Jonken (voorloopeis van

een grooter vloot, door een Macaflaars

Prins van Bima al zedert voorleden jaar

by een vergadert , en , na hare cerite

be-

lófl

De voo

loopers

der Ma,

caflwrei

komen

op Boa
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begrooting , wel honderd Jonken , en

zes honderd man, fterk) op Waifamma,

op Boero gelegen , onder eenen BaJJi

Frangi , een Makjander , aangekomen

waren. Deze tyding kreeg de Veldheer

al diep in de maand February omtrent

Manipa, zo als hy befloten had, met

eenige Jagten, en Sloepen, na de Xoela's

te loopen , om daar op de Macaflaren te

paffen. Derhalven trok hy ten eerilen

'er na toe, veroverde hunne vaftigheit

na een korte fchermutzeling , en ver-

brandde twee van hunne Jonken , die hy

ontmoette.

Na deze verrigting kreeg men in

Maart uit Ternate berigt, dat de Prin-

cen, Calamatta, en Manilha, met den

Koning Mandarsjah weer verzoend wa-

ren , en ook de veiling Gilolo , en ver-

fcheide Roervinken, aan hem, en den

Landvoogd van den Bogaarde , overge-

levert hadden, waar onder deGoegoegoe,
Kaitsjili MoeJJa , de Hopman Gigoge

van Gilolo, en meer anderen-, dog dat

Kaitsjili Saidi , nevens 's Lands-opper-

Richter, of den Hhoekom, na Saboe,

een fterke vefting , ontvlugt waren ;

daar zy het egter niet zeer lang zouden

konnen uithouden.

Wat den Prins Calamatta (die voor-

gaf zyn vlugt na den vyand maar ge-

veinft gewceft te hebben, en dierhalven

zich de ganfche eer van dit werk toe-

fchreef ) tot deze overgave van zich zel-

ven, die vefting, en zo veel andere, be-

wogen heeft, daar over zyn verfcheide

gedagten. Het waarfchynelykfte is, dat,

zo ras hy by Saidi 's overkomft befpeur-

de, dat de keure van hem tot Koning in

Manilha 's plaats niet van zyne goedkeu-

ring, en hy tegen de andere Muiters

daar over ( 't geen metter tyd uitlekte)

zeer onvergenoegd was, hy, uit vreeze

dat Saidi hem den eenen of den anderen

tyd vergeven , of om hals doen brengen

zoude, hem hier in heeft willen voor-

komen, en dus by deze overgave zich

zelven, en tegen Saidi , en wegens den

Koning , heeft willen verzekeren , en dat

hem deze reden , in fchyn van ons nog
dienft te doen , tot dit befluit heeft doen
komen.
Het zy daar mede, zo het wilj ten

minften om zich daar over by den Veld-

heer te regtvaardigen , fchreef hy hem
dezen nadrukkelyken brief.

Aan den Xeevoogd , en Veldheer ,

den Heer Amold de Vlaming , zend
de Prins Calamatta zyne nederige

groete.

I
K i

Prins Calamatta , vaardig dezen

brief met myne groetenis <?<?« myn Heer,

i<5j«;

3°5
daar by ik verklaar , dat myn voornemen
geweeft is, om met myn broeder na Batavia
over te varen , om myn Heer, den alge-
meenen Landvoogd , en de Raaden van
India, te zien, en mondeling te /preken,
maar ben , my nader bedenkende

, gebleven 1

ter goeder uure : want had ik dien togt on-
dernomen, zo zou het Ternataanich Ryk
lichtelyk noit tot zynen ftand, zo als het
nu is , weder geraakt zyn. Na het vertrek

van myn broeder, Mandarsjah, heb ik den
Landvoogd alhier verzogt , dat hy my
beliefde toe te ftaan, eens na Gilolo te

gaan-, dog die heeft zulks niet goedgekeurt

,

bevreeft zynde, dat de Muiter my dooden
mogt. Ik ben egter , zonder myn leven daa*
in veel te agten, derwaarts vertrokken,
meenende, dat ik het niet beter, als in den
dienft van den Koning , myn broeder,

befteden kon; dog vond, tot myne verwon-
dering, myn broeder Manilha tot Koning
opgeworpen. Daar op heb ik zonder uitfóï

my bevlytigt om, ten eerften na myn over-

komft, door allerlei middelen de afvalligen
te bewegen, om zich weder tot hunnen wet-
tigen vorft fe begeven; maar, in plaats
van het daar toe te konnen brengen , hebben
'y goedgevonden Manilha, die nu krank-
zinnig is, te verwerpen, en my in zyn
plaats tot Koning te verkiezen. Ik heb
dit niet gezogt , en ook met geen ander
oogwit aangenomen, dan om myn broeder
daar mede dienft te doen. In vier maanden
nu, die ik by de Muiters ''bleef, gezien
hebbende, dat ik met al mynen aanleg ten

beften van den Koning niets op hen winnen
kon , zu heb ik , vreezende , dat zy my de
eene of de andere reis eens van kant helpen

mogten, beft geoordeelt aan myn broeder,
Mandarsjah , en den Landvoogd , hier van
kennis te geven, om met die genen, die ik

daar toe had konnen bewegen , tot hen over

te komen, van herten genegen zynde my
aan den Koning , en de Maatfchappy , in

allen deelen te onderwerpen. Maar zo als

ik dit meende uit- te voeren, zo hebben
eenige qualyk-gezinden de fnuf van myn
voornemen in de neus gekregen , en zyn na,

Saboe gevlugt , daar zy nog fterk byeen zyn.

Ik nogtans , zonder my daar aan te kreunen,

ben tot den Koning uitgekomen , en heb die

genen , die V met my hielden , by myn
broeder gebragt , dewelke hem , en den

Landvoogd , te voet gevallen zynde , hen-

nieuwe gehoorzaamheit betoont , en daar op

genade geworven hebben.

Deze brief, fchoon niet waarachtig in 't Geen

velen deelen , had ten minften een fchoonen ^"J^
glimp , en de gefteltenis der zaaken ver

eifchte tot

ninggeen
ondienft

nog toe, dat men het uit doet.

Staatkunde daar voor aannam , ten tyde

toe dat men alles in volkomen ruft her-

Het is ook r.ïker, 't zy

hy
ftelt mogt zien
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Het
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verovert,

en van

zyn Na-
gelen ge-

zuivert.

De Ma-
catfaar-

fche

vloot

verfchynt

in Am-
boina.

hy hec meende, of niet, dat hy met zyn

overkomft den Koning grooten dienlt

deed, en de zonken der Muitelingen daar

mede zeer deed te rug loopen.

Ook kreeg men omtrent dezen tyd in

handen het hoofd van het eiland Meau ,

't geen de Koning Mandarsjah niet lang

te voren door hulp der E. Maatfchappy

verovert had, en waar door men meefter

geworden was van die Nagelen, die

meeft alle in handen der vreemdelingen

te voren vielen j waar over nu die

Orangkaja ook zeer ftreng geftraft , en

't eiland van al zyn Nagel-boomen be-

rooft , en ontvolkt wierd.

, De Veldheer Vlaming hoorde onder-

tuffchen niets van de zo lang verwagte

MacafTaarfche vloot , die , ten deele

onder 't bevel van Dain Boelecan , ten

deele onder 't gezag van Madjira , in

Amboina ftond te komen j zo dat hy,

bekommerd , of zy niet wel na de Xoe-
lafche eilanden geloopen mogten zyn,

andermaal voornam, derwaarts te gaan;

maar als hy op 't Weft-einde van Ma-
nipa nog op hen bleef waken, en bezig

was dit ryper te overwegen, zo ver-

fcheen die vloot , veertig vaartuigen

fterk, den zy^n Maart in 't jaar i6f 3 ;

dog zonder Madjira , met haren Zee-

voogd, Dain Boelecan , alleen.

Zy -hadden hunnen {treek geftelt, om
bewelten Manipa om te zeilen , zo dat

zy het voor- den wind, en voor ftroom

regt op ons lieten afloopen ; maar zo ras

zy onze fchepen , en bezetting voor

Tomilehoe, gewaar wierden, wierpen

zy het over ftaag, en zogten nu, terwyl

de onzen hunne zeilen bymaakten , en

hunne ankers ligtten, of benoorden Ma-
nipa om te komen, of altoos de onzen

te omlhappen.

De Heer de Vlaming , die hen ten

eerften zag, gaf overal kennis van hun
komft,, met lalt van wel op zyn hoede te

zyn, en zogt met zyn Jagten bezuiden

om hen den pas af te fnyden , en , ware
het mogelyk, hen in zee aan te taften,

waar toe hy ook laft gegeven had de

Coracora 's in zee te brengen , en by hem
te komen. Dog de wind wilde hem niet

wel dienen , buiten dat de Coracora 's

niet tyd 's genoeg klaar raakten. Hy
verhinderde hen egter tufl'chen Kelang,
en Manipa, of door 't Naflaufche gat,

of ook dat van Hatoepoeti te loopen , en
zo, gelykhun voornemen fcheen, de kuil

van Hitoe ,aan te doen y een volk , 't geen
men noit te veel heeft konnen vertrou-

wen , en waar van men niet zonder reden

giflen mogt , dat zy van den toeleg der Ma-
caflhren door hunnen Landsman, Ridjali,

wel volkomen berigt zullen gehad hebben,

fchooirzy dit meefterlyk ontveinfden.

U K S E
Wat deze Macaflaren op Aflahoedï 1653,

uitgerigt , en wat de onzen in Am-
boina daar tegen weder in 't werk ge-
ftelt hebben

,
gaan wy , als een ftof,

die eigentlyk tot Amboina behoort
,

voorby.

Omtrent dezen tyd kreeg men uit De „
Ternate berigt , dat de Koning de twee *an '««

Hoofd-Muiters, den Hhoecom Laulata, {Jfi
en den Hopman Gigogo , met de dood
geftraft had.

Ook was de Heer, Jacob Huftaart, als De Hti

dertiende Landvoogd der Moluccos den Huftaar

izden April 't jaar i<5f 3. in de plaats van j!

erti
.

eiMl

den Heer van den Bogaarde , aangeftelt. voogd
Deze afgelofte Heer vond den Heer de der Mo

Vlaming , by zyn te rug-reize van Honi- luccos-

moa, aan de hoofd-vefting Victoria, Vandei

den 1 8den Mai wat voor hem aangeland , B°g"'<

voornemens zynde eerftdaags van hier na
na Bata

Batavia te ftevenen. ImUka
Na dat dan de Veldheer, door 't red- De

den van verfcheide zaaken in Amboina , Vlamir

de handen wat ruimer kreeg, nam hy loop1
.

'

voor, een togt na de Xoela 's te doen,
Mad

J'
r

vreezende , dat Madjira, die nogal niet
verfcheen, zomtyds wel daar mogt gaan
neftelen; ten deele ook noodig oordee-
lende, dan te gclyk na Ternate over te

fteken, en aldaar met den Koning over
de geruftftelling van zyn ryk in 't breede
te fpreken.

Hy ftak dan den zitten Juny met twee in de

fchepen, en zo veel Sloepen, met hon- Xoela

derd wakkere krygsknegten bemant , mis

eerft na Boero 's Zuid-zyde, ten allen

ongelukke, over: want had hy benoor-
den om na Manipa geftevent , zo zou hy
niet alleen ontdekt hebben , dat Aladjira,

den ipden dier maand met negen Cora-
cora 's en een Tsjampan ( een zoort van
een inlandfch zeil-vaartuig ) van Bangay
op Manipa al aangekomen was, maar
zou hem buiten twyfFel daar ook aange-
troffen hebben j daar hy nu dien vogel
mis liep, en van Boero na Xoela Beft

over ftak, terwyl de fchepen na Xoela
Mangoli liepen.

Hy vond de hekken daar, zedert zyn vindde

laatfte aanwezen, wonderlyk verhangen: Xoela 's

want die van 't dorp Gay wilden hem m^":

niet eens hooren fpreken. Even .weer-
,PanniS'

barftig vond hy al de andere dorpen i

maar hoorde ten eerften, dat, eenige

maanden geleden , de Macaflaren daar alles

verwoeft hadden. Dat ook kort daar

aan Madjira met den Ternataanfche Ge-
zant, Dmiy daar geweeft, en met zyn
drie Coracora 's door een ftorm in de

engte van Boeton van de vloot afgeraakt,

en ook na Boero overgeftoken wasj

behalven dat Saidi daar mede veel quaad

zaad gezaaid had.

VU-

:l:
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Vlning

veielt

M goli.

Vhming floeg zich alhier op Fockoëve,

een plaats daar niets tekrygenwas, ne-

der 5 dog wierd door den Sengadji Soegi
t

Hoofd van 't dorp Mangoli, een man,
den onzen nog getrouw, uitgenoodigd

,

om die plaats te verlaten, en zich by

hem in 't dorp Waitima , daar het vry

beter was, te begeven. Uit zyn eigen

dorp Mangoli had hy moeten verhui-

zen , vermits al deze inlanders , volgens

hunnen wifpeiturigen aart , ten eerften

den Macaflaar (fchoon onlangs den eed

van getrouwheit op hun Wetboek ge-

daan hebbende) toegevallen waren, en

zich genoodzaakt gevonden met eenigen

van de zynen van bofch-kruiden , en
Oebi 's, een zekere eetbare zoort van
wortels, in 't bofch te leven, ten tyde

toe, dat die van Waytima hem weer in-

genomen hadden, hoewel het ook daar

nog zo zeker niet was.

. Hy hoorde daar, hoe breed Madjira
van zyn vloot opgegeven, en met de
uiterfte verwaandheit gedreigd had na

Amboina te gaan, om al de Hollanders

van daar te jagen, en 't ganfche land

voor zich zelven te veroveren.

Na dat nu dé Vlaming zeven dagen op
dit elendig Fockoëve met een uitnemend

gebrek doorgebragt had , en met een

open Sloep, en zeventig man, den izden

July den Öoft-hoek meende te boven te

raken , vond hy de zee daar zo hol dooi-

den wind, en zwaren ftroom, dat hy
onverrigter zake weder moeit keeren, en

zich op Fattoematta eenigen tyd onthou-

den , in hope van daar eenige Sagoe
voor zyn volk te vinden, 't welk hem
daar al mede ontfehietende, zo moeft hy
wel na Waytima by Sengadji Soegi over-

fleken, die hem met al zyn vermogen
( hoe gering ook na dien hagchelyken tyd

)

onderfteunde.

Daar op liet de Veldheer het dorp
Mangoli afloopen, en, tot ftraffe der zo

ligt den vyand toegevallene en nog weêr-
barftige'wederfpannelingen , alles daar om-
trent verderven. In dien tuflehen tyd

hoorde hy ook van de andere uitgezon-

dene Sloep, dat het fchip, Banda, van

hun voor Batsjan gezien, dog, door

tegenwinden, en zware ftroomen , belet

zynde, hen niet had konnen volgen , en

na allen fchyn nu al in Ternate zyn zou-

de. Van het tweede fchip willen zy
niets ; dog naderhand hoorde men , dat

des zelfs Overheden het al willens na
Batavia hadden laten dryven. Een God-
looze daad, latende den Veldheer daar

met zo veel gevaar in een open vaartuig

,

tegen den honger, den vyand, en een
verbolgen zee," worftelen.

Hy ging dan, na dit berigt, en om-
trent zes weken verblyf met het meefte

I. Deel.

volk in de eene Sloep, en liet de andere 1653;

met de twee onder- Hopmannen Keler ,

en Bolan, en de verdere manfehap, daar

tot nader lalt by den Sengadji Soegi , ten

deele, om dat eiland nog wat te door-

kruifTen, doch voor al, om de Nagel-
boomen, die zy 'er vinden mogten, en
waar van men 'er in 't dorp Bega al ver-

fcheide gezien had , en waar voor men
aan den inlander honderd Ryksdaalders

beloofde , omverre te hakken •, ten

deele ook , om niet te veel volk op
zee in overladen vaartuigen te wagen,
en hen liever met een fchip te doen af-

halen.

Hy quam den loden Auguftus voor Vertrekt

Batsjan , alwaar hem dat moedig Ko- na Te:"

ninkje quam verwelkomen, den welken
hy verzogt, mede na Ternate te gaan,

alwaar zy den ^den voor de velling

Orangie verfchenen ; daar hem 't vuor-

noemde volk van Xoela, vermits 't weder
zeer bedaarde, kort daar aan gevolgt, en
behouden gekomen is.

Te voren , toen men de handen wat
volder als nu had, en 't niet geraden was,
de krygsknegten tegen te veel Mogend-
heden te verdeden , zo had men goed-
gevonden , met den Tidorees een ftil-

iland van wapenen aan te gaan , om de
vyanden in Amboina te eer te dempen.
Dit nu gedaan, en ondertufichen ontdekt B:fluit

zynde, hoe daar door de Huik-handel der den Ti'

Makjanders in Nagelen, aan den Tido-
rees overgebragt, zeer geilyft, en hoe
ook de Muiters in Ternate, en in Am-
boina, door Saidi, Koning van Tidore,
niet alleen kragtig onderlleunt , maar
ook de ftoutheit van dien vorll zo verre

uitgefpat was , van de wederfpannelingen
op Saboe ( daar na door de Ternataanen
overwonnen) den eed aan hem, in den
grooten Raad , waar in ook de Koningen
van Ternate, Batsjan, en Gilolo, zaten,

als waren zy zyne onderdaanen, te laten

doen , en hen in zyn eigen landen als zyne
vrienden te ontfangen, zo vond men den
ijden Augufty goed, hem met de alge-

meene magt te gaan beoorlogen , en
volgens dat befluit op den 2oft«i Augufty
hem den oorlog openbaar aan te zeggen.
Ook gaf men hier af op een beleefde

wyze aan den Kaftiliaanfchen Landvoogd
op Gamma Lamma, d'Efldbar, kennis,

met verzoek, dat hy zich daar mede,
fchoon zyne Bondgenoten , niet wilde

bemoejenj maar ons alleen met de Tido-

reezen laten begaan j waar over verfchei-

de fchriften gewiffeld zyn ,
gelylc hy

eindelyk dit wel belooft, en, in fchyn,

voor een tyd , maar niet opregt
,
gedaan,

en ons maar met ftreeken om den thuin

geleid heeft.

dorees te

beoor-

ogeo. .

aq Men
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Soen-

fchrift

,

Men voegde hier ook by een Soen-

fchrift, waar by de laatft-overgekomene

Muiters van Gilolo (die nog zeer voor

ten voor- hun leven bekommert waren , en zich
dedc der aan <jen Hhoekom Laulata en Gigogo
G1I0I0-

fche

Muiters

Reden
V2n den
Tido-
reefchen

oorlog.

konden fpiegelen) volkomen vergiffenis

toegezegt, en hun afval vergeven wierd.

De Koning van Tidore, na onze ge-

dagten den oorlog eerft Mandarsjah aan-

gedaan, en hem, in 't onderfteunen alle-

zins van zyn wederfpannige onderdaanen

eerft zeer 'gevoelig beledigt hebbende,

gaf nogtans voor, van den Koning van

Ternate eerft beledigt, en daar door ge-

noodzaakt geweeft te zyn, hem als zynen

vyand te handelen ; maar dat hy geneigt

was met de, E. Maatfchappy , vermits

hem die niets misdaan had, in vriend-

fchap te blyven.

De ware reden van 't misnoegen de-

zes Konings tegen Koning Mandarsjah
van Man- ( fchoon hy andere voorwendde) is ge-

s weeft de verborgene fpyt , over dat hem
die vorft met zyn dogter, waar mede hy

al verlooft was ; op den raad van de Heer

de Vlaming , zitten liet. Die Heer, niet

goedkeurende al te naauwen verwand-

fchap tuffchen twee voor de E. Maat-

fchappy zo gevaarlyke vorften , had,

volgens de oude , en nog hedensdaags

gebruikelyke gronden omtrent die twee

Koningen, dit huwelyk den Koning

Mandarsjah zeer wyffelyk afgeraden

,

zonder hem de ware reden (te weten,

de laft der Heeren in 't vaderland, van

oorlog met Tidore op een goeden grond

te zoeken, en tuffchen die twee altyd

verwydering te houden) te kennen te

geven j hoewel het voornaamft-beoogde

hier by te gelyk ook was , by oorlog

eens meefter van Tidore, en zo metter

tvd by een zeker gevolg ook van al de

Nagelen, daar vallende, te worden.

De af-

keuring

huwelyk
met een
dogter

van

Tidore.

1653:
Een oorlog, die fchoon afgekondigt,

om verfcheide redenen vooreerft nog zulk

een vaart niet liep , en zo wat dralende

,

om 't Ambonfch werk weer voortgang

te geven, gehouden wierd, in hope,

dat men ondertuffchen van Batavia meer
ontzet krygen , of van den Macaffaar

ontflagen raken zoude.

De Heer de Vlaming wift , in wat ftaat viaraL
de zaaken nu in Amboina waren, dat vertrekt

Madjira daar met zyn drie Coracora 's, weêr

en negen Tsjampans (hoewel anderen
j^in™"'

willen, dat het maar zo veel Praauwen

,

of eenige Mahoeli's, geweeft zyn) eerft:

op Kelang , en daar na op Manipa,
gekomen, en buiten dien voor meerder
byftandt van Macaffar in groote vreeze

was, al het welke, ryp overwogen zyn-
de, hem den ziften Augufty uit Ter-
nate na A mboina deed vertrekken , al-

waar hy, na twintig dagen zukkelens,

uit 't fchip in 't roei-Jagt Sumatra
overgegaan , en den ioden September
voor Affahoedi, tot blydfehap van de
onzen , aanquam , en met het bulderend

gefchut, ten fchrik des vyands , verwel-
komt wierdt.

Voor zyn vertrek uit de Moluccos had Roeit a j

hy nog twee zaaken , van zeer veel ge- de Nage-

wigt voor de E. Maatfchappy , afgedaan. len °P

Eerftelyk, was hy met den Koning van
Bat^n

?

t>„.. ,
ö

. en Motir,
iJatsjan , voor een geringe erkentenis U jt ,

jaarlyks, verdragen en overeen gekomen,
om al de Nagelen op zyne landen uit

te roejen , zonder die oit weer te mogen
aanplanten. Ten anderen, had hy die

alle op 't eiland Motir, mits den inlander

daar eens een gefchenk voor gevende,
zich zelven ook eigen gemaakt, en dus
de E: Maatfchappy niet alleen van veel

vreeze, maar nog grooter laft , voor al-

tyd bevryd.

DERDE HOOFDSTUK.

DE Vlaming vertrekt na Batavia. Geeft laft , om op de Tidoreezen te rooven.

Zyn komft op Batavia. Cos gaat na de Papoefche eilanden. Zyn vrugtelooze

•verrichting aldaar. Hoewel nog ergens goed voor. Vrugtelooze rcof-tocht der Papoea 's.

Vlaming vertrekt van Batavia. Zend op quade tyding na Macaffar , en Boeton , vier

Jagten. Buis polfi Macaffar vrugteloos. Vlaming komt op Boeton, en neemt eenige

Boetonders mede. Vertrekt na Amboina. Dapperheit van twee mannen in eene

Tinggang. Vlaming in Amboina gekomen^ in V jaar 16ƒ4. Zend Roos na de Xoela 's.

De Kaftiliaanfche Landvoogd zet den Koning van Tidore gevangen. Maar om ons te

bedriegen. De Vlaming maakt vrede met de Kaftiliaan, en met Tidore. De Muiter,
Saidi, komt weer in Amboina. Ook Koning Mandarsjah, met eenige Molukfche
vorften. Aali 's trouwe daad. Vertrek van de Molukze Koningen , en van de Vla-
ming, na Boeton. Daar zy eenige Moordenaars opeijfchen. Vlaming vertrekt na
Macaffar. Zend eenige Boegineezen weer na hunne Koningen. De dood van Prins

Patingaloan. Roos gaat Bima bezetten. Vlaming 's komft op Batavia. Vertrek na
Boeton. Bezending van D. Brouwerius na Macaffar. Boeton van twee fterkten

voorzien.
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voorzien. Aali afgezet. Moejelykheden , door 'Mandarsjah 'j losheit. Roos vermeit

Comboewaha. Aali 's dood. Zyn.quade, en goede , hoedanigheden. D. Brouwerius

komt onverrichter zake by de Vlaming. Die van Boeton vertrekt. En Roos ontmoet.

In 't jaar i6f f. Die met Koning Mandarsjah Tibore verovert. De Vlaming belafi

Roos , Boeton's engte te bezetten. Hy zelf komt op Tamboeko. Dat zich aan

Mandarsjah onderwerpt. Vlaming'; verdere verrigtingen. Mandarsjah na Amboina
ontboden. Nieuwe afval van Calamatta. Oorfprong des zelfs. De Koning is , by zyn

komft op Boero, in groot gevaar. Calamatta 's ongedult behoudt den Koning. Die

aan de veiling Victoria komt, en tyding van Calamatta 'i toeleg krygt. De Ternataa-

nen begceren hem niet langer tot Koning. De Vlaming doet Calamatta den vrede

aanbieden , en een veiling opwerpen, om de vyanden te bezetten. Mandarsjah zyn

Kroon aan de E. Maatfchappy verplicht. CalamattaV foute eifch. Vreugde over

zynen afval. Saidi al Koning van ds Cerammers. De Verrader Soegale doet in

Ternate veel quaad. Streeken, om Mandarsjah fwart te maken. Soegale gevangen.

De Vlaming vertrekt met den Koning na Ternate , en zyne verdere verrichtingen.

Verfchynt daar. Mits een uitnemend voordeel der E. Maatfchappy by dezen dienjl van

de Vlaming genoten. De Vlaming komt met den Koning in Ternate. En wat hy

daar vcrrigt. Soegale word gekriit. Vlaming word van den Kaftiliaanfchen Land-

voogd onthaalt. Dien hy weer onthaalt. Vertrekt weer na Amboina, en krygt Saidi

gevangen. Spreekt hem vry gevoelig aan. Saidi '; al te zagte dood. Tegenfpoet der

Macaflaaren. De Kelangers bren^n Dagga 's hoofd by de Vlaming. De Vlaming

gaat na Boeton. Hoe hy het daar vind. Gaat na Macaflar, en daagt hem te vergeeffch
uit. Keert weer r.a Boeton , 't geen hem niet wil te fpraak ftaan. Zend Roos na Solor,

en Keiler na de Xoela 's. Verdere bedryven van Calamatta. Vlaming laat Outhoorn

op Xoela Teljabo, en vertrekt weer na Boero. Slechte vrede met Macaflar gefloten.

Calamatta weer na Boero, en met Madjira byna gevangen. De Koning van Gilolo

raakt in onze handen. Zyn dood. Simon Cos veertiende Landvoogd der Moluccos.

Calamatta 's bedryf op Boero. En op Xoela Bcfï. Zyn vertrek na Macaflar. Cala-

matta 's flegte Jlaat op Macaflar. Kimelaha Hafl met ons bevredigt. Komt met een

grooten ftoet by ons. Tico gevangen, en na Batavia gezonden. In 't jaar 1660.

Mandarsjah op Macaflar. In 't jaar 1662. Van Voorit, vyftiende Landvoogd der

Moluccos. De Kaltiliaanen vertrekken uit de Moluccos. In 't jaar 1664.. Hunne
fterkten ter neder geworpen. In 't jaar ióój'. Boeton weer onder Ternate. De
vefting Tahoela aan Sairbedien gefchonken.

:rö f3 .
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Oe zeer nu de Vlaming ook
tragtte de Ambonfche zaaken

in ruft te brengen , en de

Macaflaaren weer van daar te

krygen , zo bevond hy met-

ter tyd, dat hy maar opgehouden, en

hoe langer hoe meer buiten ftaat geftelt

wierd , om iet grooters tegen Tidore te

ondernemen , en dien oorlog met meer
ernft voort te zetten. Daarbeneven zag

hy, dat zo veel werk met zo kleenen

magt niet wel te verrichten, en dierhal-

ven hoognoodig was, dat hy liever zelf

na Batavia overftapte.

Ondertuffchen gaf hy ook laft, dat de

opper-Koopman Cos, om den Tidorees

alle afbreuk te doen , met eenige Cora-

cora 's na de Papoefche eilanden gaan , en

daar wegens zo veel bedrevene rooveryen

op de landen van Koning Mandarsjah , en

der E. Maatfchappy, eens een nette re-

kening vorderen zoude.

Daar op vertrok hy den ziften Septem-
ber na Batavia met tweefchepen, quam
den 4den O&ober voor Boeton , daar hy
den Koning wel getrouw , maar zyn
onderzaaten , door opruying van den
Koning van Macaflar, zeer weêrfpannig,

en doodelyk op hem gebeten, vond,
over dat hy Madjira, en zyn aanhang,

afgewezen, en zich aan onze zyde ge-

houden had; 't geen die brave Vorft

hier na nog deerlyk. heeft moeten be-

zuuren.

Hy verzogt dan, en met reden, om
eenige hulp , weshalven de Veldheer hem
honderd pond buskruit van 't weinige

,

dat hy had, en twee krygsknegten van

zyn twaalf oppaflers , byzette , en van daar

na Macaflar ftevende, om te zien, of hy
den Koning , en den Prins Patingaloan

tot een goeden vrede zou konnen bewe-
gen} maar dat was voor een doof mans
deur geklopt, en in tegendeel hoorde hy
van twee Kaftiliaanfche , of Portugeefche

Paapen , dat de Koning wel honderd

vaartuigen, yder met vyftig man voor-1

zien, klaar maakte, om daar mede ten

eerften zynen aanflag op Amboina voort

te zetten ; zo dat hier voor hem niet lang

te fammelen viel, maar hy zyn reize na

Batavia zo fpoedig, als 't mogelyk was,

voort moed zetten, om dit onweder door

alle middelen af te keerenj hoewel hy

geloofde, dat 'er Spaanfche, en Portu-

! geefche fnorkeryen onder liepen.

C^q 2 De
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Zyn
kom ft op
Batavia.

Cos gaat

na de Pa-

poefche

eil.inden.

Zyn
vrugte-

looze

verrigting

aldaar.

De Heer de Flaming quam den i'Sden

dier maand op Batavia, en gaf den Land-

voogd van Amboina ten eerften met een

Sloep van dezen aanflag der Macaflaaren

kennis.

Volgens den laft, door hem aan den

Heer Cos gelaten, ging hy in O&ober
met veertig Coracorren uit , om op dien

vyand den roof te herhaalen.

Hy quam, na eenig voordeel op Ke-
lang, en Salatti, bevogten te hebben,

op Aflahoedi, van waar hy op den i^den

met zevenentwintig Coracora's, en een

Sloep, na de Papoëfche eilanden vertrok.

Hy ftevende eerft na Hatoewè; dog,
daar geen Papoa 's vindende, ftak hy na

't eiland Gebe over, nam daar water in,

en vertrok van daar na de kuit van Weda,
onder Tidore behoorende.

Hy quam voor het dorp Soema ten

anker; maar zyn andere vaartuigen wa-
ren nog wyd en zyd verftroit. Egter
tartte hy dat dorp terftondt aan, ftak

het in brand, en trok dien zelven nagt
nog over land na Patani , om dat met
een in te nemen; dog deze plaats, aan

de Noörd-zyde gelegen, vond hy fter-

kef, als hy meende, zynde van een vry

hegte vetting op een tteilte , die niet

zonder gevaar te genaken was, voorzien.

Ook verloor hy 'er drie man voor, daar

onder den onder- Hopman, Godfchalk
,

en ging met nog vyf gequetften , zo ftil,

als 't mogelyk was , van daar. Dus
wierd die onervaren Krygs-man daar

(zo men voorgaf) gettut, om dat hy
geen laft had, om den vyand in zyn
voordeel aan te taften, of onnoodig volk

te fpillen. Evenwel ; om nog iets te

doen, verbrandde men, quantzuis, nog
het beneden-dorp, en daar na liep men
den hoek van Weda weder om, en zo
weer na Gebe , om water in te nemen.
Hy deed ook de eilanden Ombay

,

Waygeoe , en Salavvat , aan j dog vond
daar al de fpillen al tydig gepakt, zo dat

hy van daar, zonder iets uit te regten,

moed vertrekken. Het eiland Mixowal,
of Meflbwal , was hy van voornemen in

zyne te rug-reize mede eens te gaan
bezien ; dog in 't overfteken raakte men
in de eilanden van de Vos verdwaalt, en
kreeg veel zieken, buiten dat men ge-
durende de ganfche reize twee voorraad-

Coracora 's mifte. Dit deed hem beflui-

ten eerften na Ceram , latende Meflbwal
zeven of agt mylen ten Weften , over te

fteken, en zo verder na Leytimor te

keeren, alwaar hy, genoegzaam onver-

rigter zake, den zöften November voor
onze hoofd-vefting quam ; voorgevende,
dat die togt volgens het oogwit niet

uitgevallen was, vermits de meeftc in-

landers in de Papoëfche eilanden, of van

U K S E
I huis, of land waart in gevlugt waren.

Het befte nogtans hier af was, dat de

Koning van Tidore, hooiende, dat wy
daar geweeft waren, hier door leerde,

dat wy deze zyne landen wiften te vin-

den , hem hier door onruftig voor het

toekomende maakten , en daar door
noodzaakten, zyn magt meer, dan te

voren, te verdeden.

Ook gaf hy in 't voorby varen die van
Keflïng, en Ceram Laoet , nog een

graauw wegens 't overtreden der verbon-
den, waar op zy hem fyn genoeg wiften

te antwoorden, dat zy van 't aanhalen

van vreemdelingen (waar mede hy hen
befchuldigde ) niet wiften , en dat het

wel waar was, dat zy om de Weft voe-

ren; maar niet anders, dan by volkeren,

die met de E. Maatfchappy in geen oor-

log waren , en dat zy dat op hun eigen

gevaar, en voor hun eigen rekening

(even of hun dat verfchoonde) deden.

Terwyl hy zich in de Papoëfche eilan-

den zo dapper uitfloofde, was de Koning
van Salawat met vyftien vaartuigen, op
laft van den Koning van Tidore ( die ook
niet iliep) in zee gegaan, om op de
Ambonfche landen te rooven, gelyk zy
ook de ganfche maand November de
kuft van Hitoe, en de naby gelegene
eilanden, in een gedurige onruft , en
beweging herwaards en derwaards, zon-

der al mede iets van belang uit te regten

,

gehouden hebben.

Den 8flen November quam de Vlaming

weer van Batavia. Hy vertrok met zes

fchepen, een Galjoot, een Sloep, drie

Tinggangs, en vyfhonderd Krygs-kneg-
ten, met belofte, van 'er nog driehon-

derd by te voegen , kreeg onder weeg by
Japara van een Maleyer berigt , dat hy,
over drie weken van Macaflar vertrokken

zynde, op dien zelven dag de Macaflaar-

fche vloot, na gifling honderd zeilen,

en vyfduizend man fterk , na Amboina
zien zeilen, en gehoort had, dat zy eerft

Boeton aandoen, en voor den Koning
van Macaflar veroveren moeften.

Deze tyding ontftelde hem vry wat,
en deed hem goed vinden, vier ligte

Jagten (alzo zyn zwaar fchip te traag

zeilde) den ziften van Japara voor uit te

zenden, met laft voor het eene, om op
Macaflar, en voor de drie andere, om
op Boeton ten eerften aan te gieren.

Met het eene Jagt zond hy den

Koopman, Everd Buis, om te zien, of

hy dat Hof nog door billyke vcorflagen

tot een vrede, en 't verlaten der Muité-

lingen, zou konnen brengen ; dog quam
omtrent Tanah Kcke weer by de vloot,

drie dagen na hem van Japara vertrok-

ken, en bragt die flegte tyding, dat dit

Hof zich nergens' toe inlaten wilde,

ver-

1653.
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vermits hunne vloot (die hy meende

negentien zeilen fterk te zyn) reeds ver-

v trokken , en daar niet af te brengen was

,

:van hunne verdrukte geloofs-genoten te

;
hulp te komen , en hunne fchade , by 't

nemen der twee voornoemde Portugee-

fche fchepen geleden, wéér in te ha-

len j al het welke zy hem zeer fpot-

agtig, en bars, te gemoet gevoert, en

belaft hadden, dat hy daar mede maar

kon vertrekken } hoewel zy beter zouden

gedaan hebben , met hem daar wat op te

houden: want dan zouden zy mogelyk
veel ongemakken , en rampen van de

hunnen hebben konnen voorkomen.

De Heer de Flamïng verftond ook,

dat die vloot, na Saleyer overftekende , en

daar hoorende, dat 'er op Aflahoedi al

zeven honderd van hare makkers door

ziekte, en gebrek, omgekomen waren,

vry zeer door 't wegloopen van velen

verzwakt was.

Op dit berigt egter flapte hy ten eer-

ften in een roei-Jagt over , aangezien

zyn fchip , hoe fnel ook zeilende , hem
nog te traag na zynen yver voortzette.

Hy verlangde ook zeer, om by den Ko-
ning van Boeton te zyn, en dat ryk

(waar voor hy op die tyding fterk vrees-

de) te behouden: aangezien hem in dezen

tyd daar zeer aangelegen was.

Voor Boeton* 's engte was onze vloot

den ifden December door een ftorm

zodanig verftroit, dat hy ze daar na niet

weer by een krygen kon > houdende

maar twee of drie fchepen by zich.

Hy zelf, op Boeton na veel moeite

gekomen, verblydde zich daar te hoo-

ren, dat de vyandlyke vloot dat eiland

niet aangedaan had, maar dat ze, nu

omtrent drie weken geleden, de Straat

van Pangafane , veertig zeilen fterk,

doorgeloopen was.

De Koning van Boeton klaagde nog
even fterk over zyn wederfpannig volk

,

zo verre dat hy den Heer de Vlaming om
meer manfehap tot zyne zekerheit mein-

de te vragen j maar de Veldheer, hem
voorkomende , verzogt van den Koning
twee honderd Boetonfche krygsknegten

}

een verzoek, 't geen dien Koning zo

verbaaft maakte, dat hy aanbood, veel

liever zelf mede te gaan , en Boeton a-an

zyne wederfpannelingen over te geven.

Nogtans liet hy zich eindelyk overreden,

om Kaitsjiü Laffinoero , hem na in den

bloede beftaande, met twintig Boeton-

ders, den Veldheer mede te geven, die

hem nog elf krygsknegten by de twee
vorige gaf, met belofte van hem in 't

korte, of na eenige maanden by zyn te

rug-komft uit Amboina, meer volk te

zullen''byzetten, en dan ook een vefting

aan ftrand voor hem te zullen opwerpen,

waar toe zy beide' nu de plaats gingen 1653.

uitzien.

Daar op vertrok de Heer de Vlaming iyertrek;
met 't Jagt na Amboina , zendende de ha Am-
twee fchepen , Leeuwaarden , en Ter Vere, boina.

na den mond der Straat van Boeton, om
\

te zien, of zy daar geen vyandlyke vaar- J

tuigen konden op fteven loopen. Zy
ontdekten , aan 't Ooft-einde dezer engte I

gekomen, ten eerften negentien zeilen, \

van welke Schipper Roos 'er tien, met
Ryft geladen in twee Tinggangs of

.

roei-Jagten, en een fchep-Praauw, voor- »

zien van omtrent honderd wakkere krygs-
\

knegten
, enzeer gelukkig aantallte

vernielde, zo dat het dea vyand omtrent
j

zeftig laften Ryft, en vry wat volk,
koftte.

Dit lokte de onzen daags daar aan tot •

een nieuwe onderneming op de andere.

MacafTaarfche vaartuigen, die vry groo-
ter, dan de vorige, en vry fterker be-

mant waren. Roos ging in de Boot van
't fchip Leeuwaarden , welke met een
Tinggang verfterkt was, aangezien de
andere door den wind en ftroom nog
belet wierden by hem te komen. Dog!
zo als ons volk omtrent een halve myl|
zekeren bogt, die de vyand zeer lifiig

inliepj mede.ingezeilt was, om hem té

vervolgen-; hebben de-Maraffiittren,- rt-

gen verwagting van Roos , het zeer

'

fchielyk na hem toegewendt, zyn Ting-
gang, waar in pas twee en dertig man
was, overvallen, verovert, en alles daar

in dood geflagen, uitgenomen vyf, die

het ten deele door fwemmen, ten deele

door medelyden van den MacafTaarfchen
Zeevoogd, gevangen genomen, en na-

derhand by 't fluiten van een vrede met
den MacafTaar geloft zyn.

Vyf andere waren met de van den
vyand verlaten Tinggang , zich onder
't zeil verbergende, na Tamboeko ge-
dreven , twee daar af in 't leven geble-

ven, die van dien Koning wel gehandelt,

en daar na aan de onzen weer zyn over-

geleverd •, verhalende , dat de anderen

aan hunne wonden overleden, en over
boort gezet waren. Her verfchilde niet

veel , of de 'vyand was ook meefter van
de Boot geworden; maar door een on-
verwagt koeltje, en fnel roejen , was zy
het nog ontkomen.

In dit gevegt hadden zich twee man- D
nen, de onder-Hopman, Francais ^ï»1 heit van

nekens , en de Sergeant, Lambert Ot- twee

tensze, dapper geweert, en hun leven mannen

den vyand zeer dier doen ftaan; flinge-
j-ine-

rende , zo lang zy ftaan konden, zo ver- ga],?.

woedt met hun geweer over en weder,

dat zy in langen tyd niet zonder 't uiter-

fte gevaar te genaken waren • dog ein-

delyk , na het nedervellen van veel

Q^q 3 vyan-
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kragten

omtrent

befwvkende , en

Vlaming,
in Am-,
boina ge-

komen.

In 't jaar

1654.

'Zend

Rüosna
de Xoe-
la 's.

duizend koppen
nieuw met verfch volk

aanvallende , zo wierden die wakkere
Helden jammerlyk nevens hunne andere

makkers vermoort ; zo groot een getal

volks , en zes vyandlyke vaartuigen , die

in een Jonk ('t geen de vlag voerde)

vier groote Coracora 's , en een klecne

beftonden, met hun eene Tinggang , en

zo weinig manfchap
,
geenzins hebbende

konnen wederftaan.

Deze tegenfpoedige ontmoeting trof

hen juift op den zelven dag, dat de Vla-

ming in Amboina aanlandde, te weten,

den 2pften December, waar na zy hem
gevolgt, en den uden January in 't jaar

1634. voor Tomilehoe , een dorp op

Manipa, ten anker gekomen zyn.

By zyn komft vernam de Vlaming nog
niets van de Macaflaarfche vloot , die

egter daar na met Hukken en brokken,

veertig vaartuigen fterk , onder den Zee-

voogd Crain Boeta toewa, over Bangay,

en de Xoela's, quam opfchieten. On-
dertuflchen quamen de verftroide fche-

pen, nog eer dan die vloot, mede zeer

onverwagt en fchielyk opdagen , van

de welke hy een Jagt, een Sloep, en

twee Tinggangs onder 't gezag van

Schipper Roos na de Xoelafchc eilanden

,

om den vyand te onderfcheppen , zond,
't geen hy zelf wel meende ondernomen
te hebben j dog wierd door een hevige
koorts, perzing, en andere ongemakken,
belet mede te gaan.

Wat afbreuk de onzen die vloot , 't zy
in Amboina, 't zy in de Xoela 's, deden,

zullen wy hier niet aanhalen, maar alleen

met een woord in opzigt van de Xoela-
fchen zeggen, dat die van Xoela Telja-

bo, en van Xoela Mangoli, den vyand
niet alleen aanftonds toegevalien , maar
dat zy hem yder nog met zes Coracora 's

tot Boero toe onderfteunt hebben.

Ondertuflchen had de Koning van

Tidore nu en dan al eenige roof-vaartui-

gen op de onzen uitgezonden , en by
zeker voorval drie Hollanders gevangen
bekomen, en 'er ook drie doodgeflagen.

De Kaftiliaanfche Landvoogd, quantzuis

onzen vriend willende fchynen, zond ons

de gevangens weer toe, en nam deze

daad des Konings van Tidore (in fchyn)

zo qualyk, dat hy zich niet ontzag, dien

Vorft in de vefting van Gamma Lamma
vaft te zetten , en dat wel , zo hy verder

voorgaf, met opzet van hem daar over

,

als hebbende den ftilftand, tuflchen ons

gebroken , ftreng te ftraften $ Kafti-

liaanfche loopjens, die ons al bekend

waren -

3 hoewel mee onderling goed-

vinden,

16N
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1654. vinden, om ons maar te misleiden, m 't

Maar om werk geftelt. Zelf gaf men voor , dat

ons te be- de opper-Landvoogd der Philippynfche
driegen, eilanden dit zo euvel nam , dat de Land-

voogd d'Efteibar, zo iet anders dit niet

belet had, hier door byna zyn ampt
verloren zou hebben. Dit alles liep nog-
tans zo groot een vaart niet j en dat zy
dit geezins zo met ons meenden, en 't

maar enkel bedrog was , bleek klaar,

vermits hy dien Koning. ten eerflen los

liet. Hy had ook verzogt , dat de
Landvoogd Huftaart voortaan van alle

vyandlykneden ophouden, dat hy daar

toe ook den Koning van Tidore bewe-
gen , en hem daar toe brengen zou , om
aan ons al de verdere Muiters op Saboe,
en elders, over te leveren , of dat hy

. hem anders daar toe , ahvare 't ook met
den ondergang van ganfch Tidore, dwin-
gen zou ; al 't welke nogtans die voor-
zigtige Landvoogd maar voor liften, om
tyd te winnen , en ondertuffchen by-
ftandt van Manilha te krygen (gelyk
hy 't naderhand ook bevonden heeft)

aanzag.

Vermits nogtans zich nieuwe zwarig-

heden op Solor , van waar ook hulp
de Portugeezen verzogt wierd ,

$%t

'Vlaming

maakt

vrede

met den
Kafti-

liaan en

met

Tidore.

tegen

opdeden, en Madjira, nevens de Ma-
cafTaar, ons in Amboina genoeg te doen
gaf, zo vond de Vlaming na tyds gele-

genheit beft, den voorzitter Cos, en den

Schout by nagt, Gerard Roos , na Ter-
nate te zenden , met vollen laft , om van

den Kaftiliaan vergoeding van geledene

fchade , en ftraf over Koning Saidi 's

bondbreuk , en vuile fluikeryen , vlak

tegen den vrede tuiTchen ons, en den
Kaftiliaan, aan, uit zyn naam te eiflchenj

dog, zo dit niet gelukken wilde, om
den ftilftand van wapenen , tuiTchen Ti-
dore , en ons beraamt, dog voorleden

jaar gebroken, weder te verlengen > in

hope, dat wy daar na wel gelegenheit

bekomen zouden , om ons , aan dien

trouwloozen vorft te wreeken. Met
dezen getroffen vrede tuflchen ons , den

Kaftiliaan , en Tidore , benevens het

krygsvolk uit Ternate, quam de Heer
unboina. Cos den 13 den Juny weer in Amboina,

en dat zeer tydig, en gelukkig, vermits

de Ternataanfche Zeevoogd, en hoofd-

Muiter Saidi den lóften van die maand
over Xoela Bei! , en Boero , weer in

Amboina gekomen was , medebrengende
den Hhoekom Tomagola , en eenen-

twintig nieuwe Coracora 's, behalven

nog vyf Jonken, ten deele op Xoela,
ten deele op Boero, byeen verzamelt

,

dog liegt van volk en voorraad voorzien.

Ook quam de Koning Mandarsjah
,

verzelt van den Koning van Batsjan ,

nevens die van Gilolo , en den Prins

e

liter

aiJi

omt

'eêr in

'ok

oning

ian-

trsjah

Calamatta, zyn broeder, in September 16^4:

uit Ternate, op verzoek van den Veld- meteen!-
heer, hem met eenig volk byfpringen, Se Mo-
zo als hy gereed ftond om La'ala te gaan y

kfc

ft

he

belegeren. De manfchap .was niet veel , ° '

en hy zeide, dat 'er nog een Fluit met
vier Coracora 's, nevens ruim agt hon-
derd Ternataanen, agter aan quamen

} na
welke de Heer de Vlaming niet goed
vond te wagtenj maar dien Vorft met
den Heer Cos zo lang voor Aflahoedi,
ten tyde toe dat zyn volk gekomen zou
zyn, te laten, voor 't aanlanden van
welke de Veldheer den zoflen September
JLaala, op Ceram, innam ; daar onder
andere ook Madjira 's zufter doodgeila-

gen wierd, ten deele, om dat de vyan-
den de Huisvrouw van den onder-Koop-
man, en Hoofd op Manipa, Johannes
Comans, moorddadig hadden omgebragt,
maar voornamentlyk , om dat dit boos
wyf, en haar broers vrouw, Bayhongi,
voorname aanftookfters van Madjira tot

dezen oorlog geweeft zyn.

De Koning Mandarsjah , voor Afla-

hoedi het al moede zynde, quam, op.

den zelven dag der overwinning, met de-

voornoemde Princen, en den Heer Cos,

mede voor La'ala, om den Veldheer daar

over te begroeten, en te zeggen, dat hy
nu drie honderd Ternataanen bekomen,
dog de andere nog niet vernomen had.

Men vond dan goed , dat Koning
Mandarsjah, met de magt, die hy nu by
zich had, nevens den Heer de Vlaming , na
Boeton overfteken zou, om dat ryk op
nieuw te verzekeren , en dien vorft ge-
ruft te ftellenj dien hy, na goeden dienft

van den Hopman Bongo, Fora , en zyn
volk, genoten te hebben, de zelve 'in

Mai al had weder gezonden, en daar

nevens een fraai gefchenk, zo van den
opper-Landvoogd van Indien, den Heer
Maatzuiker , als van zich zelven.

De Koning Aali, zyn goed hert tot Aali 's

ons weder willende toonen, had onder- trouwe

tuiTchen weer twee vaartuigen , en veer- ^^
tig man, onder dezen zelven Overften

na den Heer de Vlaming gefchikt , die hy,

na ze twee maanden ruim gebruikt te

hebben , ook met een vereerinkje dien

Koning weêrgezonden heeft.

De Vlaming had gaarne gezien , dat ds
Koning van Gilolo , en Calamatta , in

Ternate gebleven , of niet mede na Boe-
ton vertrokken waren 5 dog dat was nu
niet anders te fchikken } dierhalven wierd Vertrek

'er voor hem , en den Koninklyken Hop- van de

man, Tahalille, met zyn troep van zeftig £?h
oI

^
c

\
uitgelezene Bonoërs , Loehoeneezen , en n jngen t

Manipeezen, een Fluit vervaardigt, om en van de

in gezelfchap van 't Jagt Arnemuiden, 'Vlaming,

voor den Koning Mandarsjah gefchikt,
™

lu

°e~

na Boeton te zeilen, werwaarts hen de

Heer
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Heer de Vlaming den ayften September

met het fchip , 't Zas van Gent , volgde.

Hy quam 'er den Sftcn O&ober , en

niét lang daar na ook de voornoemde
Koningen der Moluccos. Hoe onver-

genoegt hy over den Koning van Gilolo

,

en Calamatta 's mede-vertrek was , vond

hy egter goed, yder van hen, by hun

aanlandig aldaar , vyfentwintig Ryks-

daalders uit enkele Staatkunde te vereeren.

Men zei Koning Aali, dat men daar

quam , om hem te helpen ; maar dat wy
van hem, als een opregt vriend der E.

Maatfchappy , nu ook de overgave der

genen , die hun handen met het plengen

van Nederlands bloed befoedelt, en dier-

halven de dood verdiend hadden, ver-

wagtten. Dat het niet Koninklyk was,

zulke Schelmen te befchermen. Man-
darsjah, om zynen yver mede te toonen,

zeide, dat hy dat aanftonds diende te

bezorgen , óf dat hy verzekert wezen
kon, dat hy een ander Koning in zyn

plaats ftellen zou.

Dit was een harde taal , vry fwaar

voor dien Vorft te verduwen, ten dcele,

vermits een van deze Moordenaars zyn

Schoonvader was, ten anderen, om dat

de verdere gaften zo geen Katten, om
zonder handfchoenen aan te taften , wa-

ren. Hy beloofde egter zyn beft 'er toe

te doen ; maar wegens verfcheide hinder-

palen is dat toen niet gefchied , en nader-

hand die misdaad (alzo de toeftand van

dat ryk het toen vereifchte) by een

algemeen Soen-fchrift aan de fchuldigen

vergeven.

Men ftak ondertuflehen aan ftrand ook
twee plaatzen af, om daar twee veftin-

gen in die Straat te leggen , en den Ma-
caflaar dus het in- en uitloopen der zelve

te beletten.

Tot het vervaardigen der zelve wierd

niet alleen laft, maar 't opzigt en gezag

daar over aan den onder-Hopman Keler,

egter zo , dat men het nog wat kon dra-

lende houden, gegeven ; dog 't opper-

gezag aldaar aan Mandarsjah , terwyl de

Heer de Vlaming na Macaflar voortzeilde,

gelaten.

Voor zyn vertrek deden zich in de
rivier van Boeton tien Boegineefche

vaartuigen op , welker hoofden , met
veel vrymoedigheit by de onze komende,
zeiden van hunne Koningen na ons ge-

zonden te zyn, om te vernemen, hoe-

danig 't verbond desBoetonfchenKonings
met ons was , en om zich daar mede toe

te begeven , aangezien 't hen onmogelyk
was , de geweldenaryen des Konings van

Macaflar langer te dulden. Dit voorftel

quam den onzen vry verdagt voor ; egter

zond men hen met vrygeleide weer na

hunne Vorften, met aankondiging, dat

K S E
zulks' opregt meenende

van ons

ontfansen

i6?*, zeer wel

, en den Koning van Ternate, weet na

en als Bondgenoten , mits hunne

Konin-
dat zy binnen twee maanden daar had- gen

den te verfchynen
,

gehandelt zouden
worden.
De Vlaming dan , na Macaflar ftevenen-

de, en de Molukfche Koningen met hun
voik op Boeton gelaten hebbende, vond
den onder - Zeevoogd , Roos drie mylen
bezuiden de ftad Macaflar , die hy bezet

hield, en verfcheen kort daar na zelf

voor 's Konings Hof; maar kon wegens
de gemeene zaak daar niet meer , dan
Roos, uitregten. Alleenlyk hoorde hy,Dedo<
dat men daar nog al fterk ten oorlog toe-

£
an

.

Pri

,

ruftte, niet tegenftaande Crain (of Prins)
j

a™£1

Patingaloan , voornaam aandryver van
dezen oorlog, den ijden September aan

een quade keel overleden was , buiten dat

men daar ook nu zig bezig hield , met
een nieuwen Koning te verkiezen.

Hy zond dan Roos na Bima , om de roos

vyandlyke vloot , die daar toegereed gaatBi

wierd, te bezetten, en binnen te hou- bezett(

den.

Den 6den November quam hy op viami
;

Batavia, daar hy verflag van alles aan komft:

hare Edelhedcn , de Heeren van de Hoo- B

ge Regering van Indien gedaan hebben-
de, maar vyftien dagen bleef-, en vertrok

met vier fchepen , een Galjoot , vier

Sloepen en Tinggangs, den 2iftenweêr

van daar; gierde op Japara, en ook op
Bima, aan; dog, daar geen fchepen (alzo

Roos al na Boeton vertrokken was) nog
hen genegen vindende , om met ons te £n re

handelen, liep hy ten eerden na Boeton, trek

voor welke ftad hy den iyden December Boct '

ten anker quam.
Ondertuflehen had hy den Predikant , Bet

Daniel Brouwerius , een zeer ervaren dii

Latinift, en Maleyer , en op Staats-

zaken ook wel afgeregt, na Macaflar

gezonden , om aan dat Hof eens heime-
lyk, 't geen hy wegens zyn Taalkunde
zeer wel doen kon, te vernemen, hoe
de zaaken daar ftonden, en of men met
de uitruftingen na Amboina (waar aan
hem zeer veel , om 'er zyn zaaken , en
verblyf op Boeton, na te rigten, gelegen

was ) nog al volhardde.

Hy vond , by zyn komft op Boeton,
Boet0

de twee fterkten, volgens zyn laft, aan van f
ftrand beneden de ftad, en aan de mond ü^u

der rivier, voltoit, en 't eene , Toetop
soon '

Mocloct, dat is, Houd den mond toe, en
't ander , Djangan kata , dat is , Kikt niet

,

genaamt; maar was dit na zyn zin, niet

weinig ftond hy verzet, dat hy 'er alles

zo vol opfehudding, Koning Aali door . ..

Mandarsjah volgens zyne loflen aart, dog
n fam

op verzoek der Boetondcrs ( zo hy zeide)

afgezet, en den Hhoekom, Kaitsjili Lauy

in
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in zyn plaats als Koning aangefteld ; dat

hy ook verfcheide Boetonders , ons

ganfch niet genegen , zeer onbezonnen

,

en tegen de- goede lellen , die hy hem by

zyn vertrek liet , tot aanzienelyke ampten

verheven , daarentegen onze vrienden

vervolgt , en den gezant van Koning
Aali , Kaitsjili Lajfmoero genaamt , op

een los voorgeven , als of hy aan verra-

dery zou fchuldig geweeft zyn, had la-

ten verworgen.

Hier over was hy op den Koning
Mandarsjah , als oorzaak van al deze

nieuwe moeite , wel zeer misnoegt ;

maar wat raad) het lag 'er al toe, en

moeft, wilde hy verder daar ruft hebben,

zo blyven ; weshalven hy dezen nieuwen

Koning , een oud bezadigd man , en

,

na uiterlyken fchyn , den onzen niet on-

genegen , den eed aan Mandarsjah , en

de E. Maatfchappy , op zekere voor-

waarden doen liet. Hy wierd den nften

December , ten overftaan van de Gemag-
tigden van dien Koning , en ons

,
gekroont.

Men brak de grootfte vefting , om
goede redenen , weder af; dog in de

andere aan den overkant der rivier lag

men drie en twintig Hollandfche, en

twaalf Ternataanfche Soldaaten met een

Vaandrig ; en liet 'er vyf Yzere Stukken,

twee Metale Balfen, en voorraad voor

vyf maanden. Ook zond hy den Bevel-

hebber Roos met zes fchepen bezuiden

Boeton om, daar hy laft had het dorp

. Comboewaha met de vaartuigen , daar

leggende, te vernielen, 't geen hy zeer

wel uitgevoert, en daar alles verbrandt

heeft.

De Boetonders waren op Koning Aalt

zo verbittert , dat zy hem niet alleen van

al zyn Koninklyke cieraden , en erf-

goederen, maar ook van alles berooft

hadden ; en fchoon de Vlaming hem nog
gaarne na Ternate, of Amboina, ver-

zonden , en in 't leven behouden had

,

zo kon hy egter niet beletten , dat zy
hem eindelyk elendig , in een flegt kotje

woonende, kriftten, en moordadig om-
hals bragten. Een einde, dat hy zich

door zyn ontugtig gedrag, in 't weg-
rooven en beflapen van de vrouwen der

grootften, en andere geweldenaryen, op
• den hals gehaalt had ; hoewel hy anders

een Prins van zeer goeden imborft, en

met veel treffelyke hoedanigheden, ver-

re boven andere "Oofterfche Vorften,

begaaft was , waar van hy ons verfcheide

preuven gegeven hadt. Het waarfchy-

nelykfte egter is, dat hem dit alles, om
dat hy 't niet met den Macaflaar, maar
met ons, en met Koning Mandarsjah
tegen de Muiters gehouden , en zich ten

einde toe daar in volftandig gedragen
heeft, overquam.

I. Deel.

K N. 3U

D. Brou-
wenus

komt on-
ver rigter

zake by
de Vla-

ming.

Die van
Boeton
vertrekt.

Hier nog zyndc, quam de Heer Brou-
zverius van Macaflar weer by den Veld-
heer, die ettelyke malen met den nieu-

wen Koning gefproken, dog, wat hy
ook dede

,
geen gelegenheit gekregen

had om met hem van de zaaken van
Amboina te handelen, vermits de Vorft
het altyd op eenig ander gefprck wendde,
en ook klaar toonde, nog niet tot vrede,
of afftand van die landen , dan met fchade

en fchande der E. Maatfchappy, gene-

gen te zyn; weshalven hy beft geagt
had, zich ook in geen dieper geiprek

daar over in te laten.

Alles op Boeton dan , 't geen tot den
dienft der E. Maatfchappy van nooden
was , beftelt hebbende , verzeilde de
Heer de Vlaming den zóften December na
de Noord- zyde van Boetons engte, ter-

wyl de Molukfche Koningen door de
Straat van Pangefane liepen, om negen-
entwintig Macaflaarfche vaartuigen, vol-

gens 't gerugt reeds na Amboina verzeilt,

op te zoeken. Alen zei ook dat die

MacafTaaren zeer veel Spatten, en Padi
(of Ryft in de bolfter) mede genomen
hadden, om die op Afiahoedi te planten,

een teeken , dat zy nog zo ras van daar

niet dagten te verhuizen.

De Veldheer , aan de Noord-zyde dei-

Straat van Boeton gekomen zynde, vond
'er den Bevelhebber Roos ^ dien hy met
elf verdeelde vaartuigen, en drie honderd
vyftig man , na de Straat van Pangefane
zond, om de voornoemde vloot op te

zoeken, en zamen met de Molukfche
Koningen Tiboro , een dorp , aan de
Weft-zyde van Pangefane, wat lande-

waard in aan een groote rivier gelegen,

aan te taften.

Deze, den Koning Mandarsjah ont- In 't jaar

moetende, heeft dien aanflag, alzo zich l6 5>-

Die met

En Roos
ontmoet.

alles daar zeer wel toefchikte, in 't werk
geftelt, en den iften

(
f zo anderen mee-

nen den 3den) January in 't jaar i6ff.
dit dorp verovert. Zy waren omtrent
een myl de rivier opgeroeit, daar te land

geftapt, en zo na dit dorp op 't geleide

van twee Tiboreeze gevangenen , afgaan,

die hen tegen de middag in 't dorp brag-

ten, zonder eer, dan na dat zy op den
vyand losbrandden , ontdekt te zyn. Zy,
zo fchielyk overvallen, namen over hals

over kop de vlugt, te meer, alzo kort

van te voren drie honderd ingezetenen

van dit dorp ten oorlog , en nog andere

honderd vyftig koppen op de Buffels-

jagt, uitgegaan waren; waar door die

verovering by de onzen vry ligter , ver-

kregen wierd.

Het zou 'er anders zo gemakkelyk niet

hebben afgeloopen ; vermits die togt maar

met honderd vyftig blanke koppen, en nog
zo veel Ternataanen , ondernomen , en de

R r ver-

Koning
lvlan-

daryah
Tiliore

verovert.
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raagt by de vaartuigen gebleven

was, üns verlies beuondt tnaar in drie

perzoor.en , en eenige ligt-gequetlten.

Dog de vjaad had wel twee honderd

man, en Jjar er.. .-.en Koning, en

meel: al zyn zoonen , verloren- Ons
. kreeg hier veel buit, wel drie hon-

derd vrouwen, en kinderen, die alle tot

Slaven gemaakt, en ~an den krygs-knegt,

om hen te meer tot ftoute ondernemin-

gen aan te moedigen, gefchonken wier-

den j ook kou die buit vry gTooter ge-

vallen hebben, zo zv niet te voorbarig

met alles te verbranden geweefl hadden.

'sVyands 's veiling aldaar was een hegt

fteene werk , met zeven rondeelen, en

muragien, van vyf vadem hoogte, voor-

zien} welke na de verovering gefiegtj

, kort na dat wy dit dorp verlaten

hadden, van den wand, met veertig

I eaöaarfche vaanuigen , veel iterker,

. in te voren op een andere plaats her-

bouwt, en zodanig veriterkt wierd, dat

het den onzen onmcgelvk was, dat neit

. . in te krygen , alzo zy de rivier met
boomen toegeüoren hadden.

Dierhalven vond de Veldheer goed,
een i S-eii dier maand het met elf fche-

pen, en Tinggans, mitsgaders agt Cora-
cora 's, waar op de Molukiche Konin-
gen zich onthielden , na Celèbes Ooil-

: eenden, en, waar 't mogelyk,
de Macaflaaren aldaar, zo zy weer uit

T.--; .; r:r. mr/gren, waar te r.emen ;

--\ dal - - ook in lalt had, om de
Straat van Boeton tot in April met vyf
fchepen, en twee Sloepen, bezet te

houden. Dog terwyl Roos met alle

en in en uk te ïoopen, bezig was,

zo konden drie van zvn vaartuigen , waar
op de onder-Hopiieden Keler, Franpis
Reiwicrszt . , en Alben de Koning^ waren,

n:e: volgen, alzo zv aan den grond ge-

raakt waren j weshalven hy, daar niet

na konnende wagten, hen maar belaitte,

zo ras zv weer vlot waren, na de over-

kuil van Celebes te Heken, en hem daar

te wagten. Zy , ceze laü opvolgende

,

ontmoetten onderweege veertig Macaf-
faarfche vaartuigen} maar deden, onver-

mogend zynce, niet anders , als hen
maar na te oogen , om te zien , waar zy
mogten belanden} 't geen voor de Vla-
ming van veel aangelegenhei t was, die de
zelve in Tiboro 's rivier , welke zv in-

liepen, bezetten het, terwyl hy zelf met
Mxndarsjab na Tamboeko itevende, dat

nu onder Temate behoorde.

Over dit gewelt voerde een Sengadji,

of Hertog, 't gezag, welken de Vlaming
ongernrx.: liet , vermits hv zich aan

Kc:. _• sjah onderwierp , nier-

wel zes maal zo veel

vcü:, iL de Veldheer, by zich had}

Ü K S E
maar hy was dcor de forfche en hart-

vogtige aanipraak van de flamingo en

door de lalt, dien hy aan zyn volk gaf,

om op de minlte wenk vuur te geven
( 't geen hv uit de gebaeiden der Soldaa-

ten, die hun geweer dubbelt geladen,

en yder twee kogels in den mond. had-

den, afnam) zo kleinmoedig geworden,
dat hy zich aanitonds gewillig aan ons
overgaf. Ook wilt hy Koning M.vi-

darsiab op dien tyd zo wel te believen,

en na den mond te praten, dat hy, na de

Vlaming 's vertrek 'er blyvende, hem
zedert met den Titel van Koning, in ce

plaats van dien van Hertog, vereerde.

De Veldheer van daar na Batoy, en
Gapi , of Bangay ( 't geen niet verre van

de Xoela 's legt) of zeltien mylen Noor-
delyker voortgezeilt zynde, liep onder
weeg Patoewo af, een dorp, daar de
Macafmren gewoon waren nu en dan
wel te nelte.e::. Vorders viel daar niet

veel voor, dan dat die van Bangav al

mede goed Macaflaars waren geworden

,

hoewel, volgens 't berigt van Lcn Ter-
nataanfehen Gcegoegoe , Docjsam , en
den Zeevoogd, Cc. lie al zedert

October van 's Koning 's vloot agter

bleven) zy die volkeren weer on :er de
Ternataanfche Kroon gebragt hadden.

Ook was Maadarsjab's Ryksbelüer-

der, Doevpff, zyn Koning üoor harde

winden, en itroomen , niet hebbende
konnen volgen, op Bangay aangeweeïl,

alwanr hy alles vernielt , of op de vlugt

gedreven , en verder beuoren had zyn
Vorit, waar hy ook zyn mogt, te gaan
opzoeken} maar door ziekte, en quaad
weder, veel volk verloren, en 't zelve

geen lult hebbende , om verder , dan
Xoela , te fcheppen , was hy genoodzaakt
ook daar te blvven.

De Vhming quam eindelyk mede op
Xoela Mangoli } dog met een enkele

Sloep, aangezien zyn vloot t'eenemaal

veritroit was. Hy vond de Grootea
daar zeer overhoop leggen , om dat Ko-
ning Mandarsjab 't gezag over de krygs-

zaaken aan drie Rvks-Raaden, die de

een voor den anderen nergens in wvken
wilden , even gelyk opgedragen had }

een zaak , die vrv hoog geloopen zou
hebben, ten ware het de Vlaming door

zyn tegenwoordigheit , en beter bevelen,

voorgekomen had} na welke verrigting

hy den ziften February weer in Amboina
gekomen is , aan Doe^vani op Xoela laft

gelaten hebbende, om met den Koning,
zo ras hy daar komen zou, en eenige

Xoelaneefche Coracora 's, na Boero over

te rieken.

He: lang agterblyven van Koning
Mandarsjab verhinderde de Vlaming in

verfcheide goede voornemens. Hy qnam
egtcr
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cgrcr eindelyk den 25-ften Maart op Xoela

Befi , en wierd by brieven van de Heer

de Vlaming verzogt , met zyne magt nog

eens in Amboina by hem te komen, om
te zien, of hy door zyne tegenwoordig-

heit , en minnelyke voorilagen , zyn

onderdaanen bewegen kon, de Muiters

te verlaten , tot hunnen Koning weder

te keeren, en de Macafïiiaren aan ons

over te leveren. De Vorit , en zyn

Ryksbeitierder, hadden daar niet tegen

;

maar de andere Grooten hadden daar

geen zin in. Evenwel bewoog Man-
darsjab hen, om na Boero over te fte-

ken, mits, zo men den Veldheer daar

niet vond , dat men dan na huis ltevenen

20u Op Boero gekomen, en de Vlaming

van hen daar niet gevonden zynde, had

hy veel moeite, om hen te bewegen tot

verder te fcheppen.

De Koning dan zag, dat zy 't goed-

willig niet gezind waren j weshalven hv

't hen uitdrukkelyk belaftte. Zy waren

20 ras niet in den bogt van Cajeli geko-

men, of hy kreeg eenige Boeroneeiche

Hoofden , nevens eenige gezanten van

Kimelaha Hafi , zyn Stadhouder over

Boero , by zich , de welke den Koning
bekent quamen mak en , dat Hafi , be-

floten had , tot den Koning af te ko-

men , zich voor hem te vernederen

,

en honderd MacaiFaren , daar in de ri-

vier leggende, aan hem over te geven

;

verzoekende alleen , dat de Koning
wat van de rivier affcheppen , en hem
zo gelegenheit geven wilde, om in 't

geheim , en buiten kennis der Macaf-

laaren, met hem alleen te fpreken, en

dus zamen, hoe men ze alle in de val

krygen zou, te overleggen. Maar hoe
gelukkig was deze Koning , dat die

geheime zamen-fpraak geen voortgang

nam : want na allen ichyn , uit het ver-

volg gebleken , zou hem die valfche

aanbieding zeer duurgeftaan, en moge-
lyk wel zyn leven gekort hebben. Een
zaak, die wy wat hooger moeten op-

naaien.

De Prins Calamatta , 's Konings broe-

der, had, by 't open raken van de Boe-

tonfche Kroon zich zelven vaft verbeeldt,

dat zyn broeder hem daar Koning ge-

maakt, en hy daar in voor alle anderen

den voorrang gehad zou hebben.

Dit hem ontichoten, en 's lands Rich-

ter daar toe verheven zynde , zo meende
hy van fpvt woedende te worden; oor-

deelende, dat en zyn broeder, en de

Heer de Vlaming, hem daar by groote-

lyks verongelykt hadden. Hy had in

zvn gedagten wel een grooten misflag:

want ichoon dit ryk, al voor een menig
te van jaaren een Ternataanfch leen was , 1

zo itond de vrye keur, van een Koning

na hun zin te (lellen, egter aan de Rvks-
grooten , en de Koning van Ternate'had
geen ander deel in die verkiezing, jan
dat hy, en ae Veldheer, door hunne
Gemsgtigden , dezen gekoren Koning
beveiligden, en hem als goed-keurden.
Hoe weinig fchuld nu Koning Man-

darsjab hier in had , zo had dit e<uer
niet belet, dat Calamatta , zich voor een
tyd wat in zyn woede bedwingende

,

nogtans volftrekt voorgenomen had, dit

by een beter gelegenheit aan zvn broeder
te wreeken , dien Vorit van kant te

heipen , en zich zelven nog eens tot

Koning van Ternate op te werpen. Hy
wrokte dan met de zvnen, dog zo ge-
heim, dat men daar niet het minite van
ontdekken kon ; houdende zich zelven
veel vriendelvker, dan anders, om by de
minile gelegenheit , die zich opdoen
mogt, zvn ichelmftuk uit te voeren.

ÜndertuiTchen was 'er op Xoela iets

voorgevallen, 't geen dit zyn voornemen
zeer begunftigt, en de eerfxe aanleiding

daar toe gegeven heeft.

Tuffchen Doewani, en den Prins Co-

lofino was over 't voeren van 't gezag ge-
fchil gerezen. Dit was wel eenigzins

door den Veldheer weggenomen ; maar
egter had de Prins Calamatta het onder
de Makjanders, die wel den greotften

hoop uitmaakten , en die van oudsher
Doetumi zeer haatten , zo levendig weten
te houden, dat zy zedert dien tvd met
hem aanfpanden, en valt befloten hem
aan de Kroon van Ternate te helpen,

en , om daar toe te geraken, by de eerite

gelegenheit Doeraat , en daar na ook
Koning Mand.vsjah , den hals te breken.

\ an al deze aanflagen was de Koning
onkundig , en daar op van Xoela na
Boero overgeiieken , zag hy ook eenige

onwilligheit in vericheiae Grooten, maar
had geen andere gedagten , dan dat die

alleen uit verlangen, om ipoedig wéér
te huis te zvn, fproot.

Zo ras nu was de Koning daar niet

aangekomen, of hy wierd door de Boe-
roneeiche Orangkaia 's , en de gezanten
van Hafi , tot het voornoemt mondeling
gefprek uitgenoodigt, 't geen na aüen
ichvn van den Koning zou aangenomen,
en daar op dan de befte gelegenheit ter

wereld, om hem van kant te helpen,

gevolge zyn, by aldien de al te driftige

Calamatta zyn vergifte wraake tegen

Dqewam maar een weinig tvds had kon-

nen uitftellen > maar dit moeit, na het

fchvnt, zo niet wezen , om den Koning,

die anders zekerlyk om hals geweeil wa»,

te behouden.

Calamatta zich dan te veel

i6sf.

De Ko-
ning, bj
zvn

komil op
Boero,
in groot

gevaar.

in zyn

wrake tegen Doew* ni kittelende , en

zich niet langer konnende bedwingen,
lietR r 2.

Cahmar-
ta 's ön-
gecu'd

behoud
een Ko-
DffiBp
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Die
aan de
vefting

Vidtoria

komt , en
tyding

van Ca-
lamatta's

toeleg

,

krygt.

De Ter-
nataanen
begeeren

hem niet

langer tot

Koning.

De
Vlaming

liet dien Ryks-beftierder van Ternate in

Cajeli 's bogt elendig kriflen ; van voor-

nemen dit ten eerften ook aan den Ko-
ning, en de andere Grooten, die hem in

den weg waren, te doen ; 't geen ook

gelukt zou hebben, by aldien de Koning
niet in tyds doof den Sedaha Lamoe ge-

waarfchouwt, en door een zeer befchep-

tePraauw, en twee Gilala's, bet gevaar

ontkomen was.

Hy vond tot allen gelukke aan den

hoek van Pera den Heer Voorzitter Cos

niet een gedeelte der Coracora 's leggen

,

dewelke befloot, hooiende dezen nieu-

wen afval van den Prins Calamatta, dat

de Koning ten eerften zich na de hoofd-

vefting Viftoria begeven zou, terwyl hy

met zyne Hongi, of Zeemagt, na de

bogt van Cajeli gaan wilde, om nader

aldaar te vernemen , wat de Ternataanen

verder in den zin hadden.

Dus quam dan de Koning met zyn
nieuwe Gemalinne, Bokje Boeton, den
6den April aan de veiling Viclroria, al-

waar hy naderhand hoorde, dat de Prins

Calamatta dien ouden en getrouwen die-

naar dés 'Konings, den Tol-meefter

,

Jam Sopi, én den Moluklchen Hopman,
in Cajeli 's bogt mede had laten ombren-
gen; en dat de Ternataanen tot den

Heer Coj gezegt hadden, dat zy Man-
darsjah , niet langer tot Koning begeer-

den, en zynen wrevel, vreemde grillen,

en baldadigheit tegen hen, niet langer

verdragen, een ander Koning hebben,

en dan met de E. Maatfchappy in vrede

leven wilden.

Men ontdekte naderhand, dat onder

de Ternataanfche Muiters de Koningen
van Batsjan , en Gilolo, mitsgaders de

Ternataanfche Hopmanen de Tolmeefter

van Mandarsjah , Sopi, zich mede bege-

ven hadden ; van welke twee laatfté men
egter geloofde , dat zy veel eer door

dwang, dan goedwillig, daar toe geko-

men waren, 't geen ook naderhand aan

Calamatta gebleken , en oorzaak geweeft
is , -dat hy hen de koppen heeft doen af-

flaan. Men zei ook , dat de Prins Colo-

fino , met eenig gering volk , den Ko-
ning getrouw gebleven was , hoewel
andere meenen, dat het alleen in fchyn
gefchiedde, om dat na 't ontvlieden

van den Koning (die de fpil was, daal-

de ganfche zaak op draaide) het nu voor
hem niet geraden fcheen by de Muiters
te blyven. Altoos daar waren 'er, die

hem zeer mistrouwden, én 'er, vermits
hy een fyne en doorliepen gaft was , ook
redenen toe hadden.

De Heer de Vlaming, die zich ver-

beeldt had, nu haaft een einde van den
oorlog, en van al de Muiters met hun
liftige aanflagen zich ontflagen te zullen

zien, ftond niet weinig over dit nieuw
verraad van den

vlugt's Konings
Prins Calamatta , en

na onze veiling ver-

wondert. Hy oordeelde beft, zelf ten

eerften na de bogt van Cajeli over re

fteken, alwaar gekomen, zond hy den

Doet.

Calamat I

ta vrede

j

aanbie- I

den.'

Ternataanfchen Zeevoogd, Prins Colofi

no, die zich met eenige Ternataanfche
Grooten by ons gevoegt had , na den
Prins Calamatta, die zich een goeden
halven dag fcheppens de groote rivier

Woabbo op met zynen aanhang begeven
had.

Hy liet hem zeggen, dat het ons wei-
nig verfchilde, wie Koning was, indien

zy maar de E. Maatfchappy getrouw
bleven; dog Colofino wat te lang na de

Vlaming 's zin (die ganfeh geen goede
gedagten van hem had) uitblyvende , en
hy ook van Koning Mandarsjah gewaar-
fchouwd zynde, dat men hem niet te

veel vertrouwen moeft, zo vond hy, om
zich van dit adderen-gebroedzel niet lan-

ger te laten ophouden, geraden, op 't

vafte land, drie mylen deze rivier op,
op zekere plaats, Boekei genaamt, een
vaftigheit (die hy Siaflat, dat is, dwin-
gen , of dwang , noemde ) fpoedig te

laten maken , om de rivier te fluiten , en
zo wel de Macaflaaren, als Ternataanen,
nevens Kimelaha Haft , en alle de zynen,
zodanig te bezetten , dat 'er of geen
ontkomen, ofwel de weg tot een fcheu-

ring voor hen gebaant, en hy daar door

te eer van hen gered mogt zyn.

Al deze moeite , nu weer nieuw tegen
de E. Maatfchappy opgerezen , moeft
men enkelyk, en alleen om Mandarsjah
dragen, en zich weer in een nieuwen
oorlog om zynent wil inwikkelen , dien

men , by 't verkiezen van Calamatta tot

Koning, had konnen ontgaan; een Prins,

dien de Ternataanen zeer beminden,
daar zy Mandarsjah om zyn los leven

en verfcheide wonderlyke grillen , zeer

haatten; zo dat dit voeren van den oor-

log der E. Maatfchappy . tegen deze
Muiters voor Mandarsjah een grond van
eeuwige dankbaarheit voor hem, en zyne
nakomelingen gelegt, en hy 't onze wa-
penen alleen te danken gehad heeft , dat

hy Koning gebleven is ; van al welke
moeite, en onkoften , nogtans de E. Maat-
fchappy gemakkelyk had konnen bevryd
blyven , indien zy de Ternataanen 't ver-

kiezen van een Koning na hun zin gela-

ten, en hem alleen tegen hen allen niet

befchermt, maar laten vaaren had.

Eindelyk daagde de Prins Colofino op,
dog bragt een berigt mede, waar in niet

dan enkele valfchheit en bedrog door-

ftak
, gelyk dit kort daar aan klaarder te

zien was, wanneer hem Prins Calamatta

weten liet , dat hy niet genegen was by
den

I
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tjj. den Veldheer te komen, voor en al eer

hy hem Mandarsjab , om hem over zyn

vuile bedryven te ftraiïen , overgele-

vert had.

gde Zo ras nu deze afval van Calamatta na

Boeton, deXoela's, Ternate en ook op
1

.Affahocdi verbreidt was; gaf men op de

laatftgemelde plaats zyn vreugde daar

over met fchieten, en andere teekenen,

te kennen, hoewel de meefte Ceramfche

Muiters dit fpel al begonden moede te

worden , en maar gelegenheit zogten

,

om wel tot ons over te komen , en om
hunnen nieuw opgeworpen Koning Saidi

ig (zo noemden zy nu den Ternataanfchen
e Zeevoogd, of Kaitsjili al) maar verze-
1_

kert aan ons over te leveren; waar van

tud, hy te vroeg de vonken in de neus kry-

gende, liet hy daar over ook eenige van

hunne Hoofden vaft zetten.

Den 2pften Mai verloren de MacafTaa-

ren, die, door quade toezigt der onzen

by Tiboro, in dyzig weer hadden weten

uit te raken, en ten deele (hoewel niet

zonder rampen op de reize geleden te

hebben) by den hunnen voor Aflahoedi

te komen , by zekeren uitval op de on-

zen hunnen Veldheer , Crain Boeta Toe-

iva, een ftout Soldaat; dog kregen Dain

Boeletan , een man van geen minder dap-

perheit, maar van veel grooter beleid, in
•

plaats.

De Ternataanen , op Boero zich ont-

houdende, vonden goed eenen Soegale na

Ternate te zenden; een grooten Guit,

die veinfde derwaarts ontvlugt te zyn,

maar uitdrukkelyk afgevaardigt , om
kennis van dien afval aan de Muiters al-

daar te geven, als mede om Mandarsjab

overal fwart te maken, en den nieuwen

Koning Calamatta Hemel-hoog ' te ver-

heffen ; 't geen hy zeer meefterlyk wift te

doen; maar dat ook eindelyk hem ont-

dekte, en zyn dood veroorzaakte.

Deze Verrader wift door zyne fyne

tong zo veel uit te werken , dat de

meefte Ternataanen in de Moluccos hun-

nen Koning af, en den Muiters toe-

vielen.

Het vuilfte hier van was , dat Tamir

Amfara , Mandarsjab 's Oom , zich mede
onder die afgevallenen , en die zich in

's Konings ongeval verheugden , vinden

liet ; een man , diens woede zo verre

ging, dat hy zelf niet de minfte bewe-
ging, of eenige ontroering over het

fchendig vermoorden van Doewani , die

met zyn eigen dogter getrouwt geweeft

was, betoonde.

Ook verboden de Mohhammedaanfche
Priefters deze Weduwe haren man ( vol-

gens 's lands wyze) te beweenen, wei-

gerden ook de Zielgaven, die men daar

gewoon is mede voor de dooden te ge-

Sm :n

fwa te

ma! ,.

ven, aan te nemen; voor reden gevende, 165 5.

dat hy een Kafir, een ongeloovige hond,
en Chriften geworden was, hoewel 'er

geen andere reden van al deze verbitte-
ring tegen hem was , dan alleen zyn
trouw, aan zyn Koning in alle voorvalle
bewezen ('t geen zyn onnoozele vrouw,
en zyn lyk, bezuuren moeiten) ftreken,
nergens anders om uitgevonden , dan op
dat zo een wakker man niet beklaagd , of
de Natie daar door niet voor de zake des

Konings, gaande gemaakt , maar op dat
aan de andere zyde Prins Calamatta over
die booze daad (die .anders groote ftraf

verdiende) nog mogt geprezen werden.
Dit alles kon daar metter tyd wel Soegale

meer opfehudding verwekt hebben ;
gevan-

maar het wierd door den voorzigtigen
sen *

Landvoogd Huftaart , eerder , dan de
Muiters 't verwagt hadden, gefluit, en
deze Sadaba Soegale , ten eerften gevan-
gen genomen zynde, weer na Amboina
gevoert, daar hy eenigen tyd gebleven;
maar naderhand (gelyk wy zien zullen)

weer na Ternate gebragt is, alwaar hy
met nog eenige Verraders zyn loon ont-
fangen heeft.

Terwyl 's Konings zaaleen nu weer zo De Vla-

verwart ftonden , oordeelde de Heer de minS

Vlaming beft, een fpring- toetje met dien
vertr

f
lu

i//it< 3° DJ
. met den

Vont na 1 ernate te doen , zo, om hem Koning
in zyn Ryk te herftellen , en de onluften, na Ter-

daar weder gerezen, te ftuiten, als ook nate
>
en

voornamelyk , om eens meefter van al de eerdere
Nagelen op 't eiland Makjan te worden, verrenn-
en die te doen omverre (laan. gen.

Hy verzamelde dan eenig volk, ten
getale van vyf honderd inlanders , en
ook omtrent zo veel Hollanders by een,
zond een Jagt met eenenzeftig Soldaaten
den 3

den Junius voor uit , en volgde zelf

met den Koning, en zyn huisgezin, den
i^den dier maand. Hy 't gezag over
alles aan de Heer Cos; dog dat over de
bezetting aan den Bevelhebber Roos , en
den Overften en onder - Hopman , van
Outshoorn

, gelaten hebbende , vertrok

van Aflahoedi na de Moluccos, voerende
den Sadaba Soegale met zich, en quam
den 2often van die maand voor Batsjan,

welkers ingezetenen het met de E. Maat-
fchappy hielden ; fchoon hun Koning
nog in Cajeli by Calamatta was r die hem
genoegzaam tegen zyn wil daar ('t geen
juift zo breed niet was) als gevangen

! hield. Egter vermaande hen de Vlaming
: volitandig en getrouw, zo by ons, als

,
aan 's Konings zyde te blyven , geen

ander in zyn plaats te kiezen ; ook al de

Nagelen onder hun gebied om te kappen,

en voor al die van Oebi Latoe , zo zy de

beloofde honderd Ryksdaalders' ontfangen

wilden, niet te vergeten. .

Rr 5 dier
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Uitne-

mend
voordeel

der E.
Maat-
fchappy,

by dezen
dienft

van de
Vlaming
genoten.

Den 24ften dier maand aan Makjan 's

overkuft in 't bogtje Gila gekomen zyn-

de, wierp hy omtrent Tocheo het an-

ker, ontbood daar al de Orangkaja's van

dat eiland by zich , en ging met hen een

verdrag over 't uitroejen, en niet weder

aanplanten , van hunne Nagelen aan ,

waar by zy beloofden, die zelf om te

flaan, en niet het alkrminfte Nagel-

fpruitje over te laten, mits dat zy daar

voor, volgens 't verbond, in 't jaar iöf 3.

met den algemeenen Landvoogd, Karel

Reinierszoon ,
gemaakt , zo zommigen

willen jaarlyks, dog zo andere willen

maar eens vooral "een fomma van vyf

duizend Ryksdaalders genieten zouden , op
die voorwaarde, zo de Muiters zich op
Boero by Calamatta onthoudende, binnen

een jaar en zes maanden na den zj-ften

dezer tot hun wettigen Vorft, en de E.

Maatfchappy, wederkeerden j maar, 't

ïelve binnen dien tyd niet gefchieden-

de, dat zy dan maar de helft hebben

zouden ; mits dat die penningen daar na

onder den inlander na mate dat yder by
zyn Nagelen verloor, hoofd voor hoofd,

verdeeld mogten werden; om tot welk
werk hen te meer aan te moedigen, hy
hen voor de moeite , om die boomen om
te kappen , nog vyf honderd Ryksdaal-

ders in 't byzonder beloofde j 't geen zo

veel uitgewerkt heeft, dat zy dit gewig-

tig ftuk werks voor de E. Maatfchappy

in twintig dagen volkomen uitgevoert

hebben j terwyl daar in de Moluccos nu
nergens, dan alleen op Tidore , Nagelen
waren, die nogtans in een ganfeh jaar

niet boven de tagtig Baharen beliepen

,

en pas maar een zeftiende deel van de

Nagelen, die de E. Maatfchappy jaarlyks

inkoopt, uitmaken konden.

De onkoften, by de E. Maatfchappy
over dit omkappen der Nagelen gedra-

gen , waren zeer gering, in vergelyking

van 't geen zy anders jaarlyks , en zonder

einde, niet alleen wegens den inkoop der

zelve zou hebben moeten betalen ; maar
daar beneven was dit , te regt aange-

merkt zynde, ook geen groote laft, als

men maar eens overwoog , hoe veel

onkoften van zo veel bezettingen, en
fchepen, tot het weren van den fluik-

handel noodig , zy daar by uithaalde,

die , by 't intrekken van verfcheide

bezettingen in de Moluccos alleen

,

meer dan een tonne Gouds jaarlyks

minder zouden zyn. Waar uit dan

blykt, hoe groot een dienft de Heer da

Vlaming^ met dit zyn bereikt oogwit
van 't uitroejen der Nagelen in de Mo-
luccos, de E. Maatfchappy gedaan heeft,

vermits zy anders , volgens het verbond

,

verpligt was jaarlyks die voor een zeke-

ren prys aan te nemen j 't geen haar nu

1%

U K S E
al zo veel Millioenen voordeel, by 't

uitwinnen van den inkoop der Nagelen,
en 't miflen der bezettingen aldaar, ge-

daanheeft.

Na dat hy dit nu zo op Makjan beftelt viamiw
had , is hy met den Koning na Ternate koma™

voortgezeilt , alwaar zy den zó^n aan- met d#

gelandt zynde , zo heeft de Veldheer ^J
den Koning Mandarsjah ten eerften in en wat

tegenwoordigheit van al de Ternataan- hyd?w

fche welmeenende Ryks-grooten op de vem
ff"

groote Zaal in de veiling Orangie weer
doen voorftellen, daar nevens te gelyk
ook een gefchrift voegende, waar by al

de Muitelingen, die gedurende dezen
oproer zich tegen den Koning weder-
fpannig gedragen hadden , uitgenomen
den Prins Calamatta , Kimelaha Tico y

mitsgaders nog zeven of agt voorname
Belhamels, vergiffenis van alles toegezegt
wierd ; maar aangezien zy hertnekkig
gebleven en niet opgedaagt zyn , zo heeft

de E. Maatfchappy daar by nog vyfen-
twintig honderd Ryksdaalders ('t zy
eens , 't zy jaarlyks ) gewonnen , die zy
anders gehouden was aan de Makjanfche
Grooten nog te geven , indien de Mui-
ters , volgens de aangebodene vergiffenis,

binnen den bepaalden tyd tot ons weer
overgekomen waren.

De Verrader Soegale, door de Vlaming soega]i
mede genomen, wierd egter niet ver- werd

fchoont > maar nevens eenige Schelmen Sekri*-

ter dood gedoemt, en gekrift, of met
een gevlamden Pook dood geftoken.

Terwyl de Heer de Vlaming in Ternate Vlamt

was, kreeg hy luft, om dat eiland eens

rond te fcheppen , en het dus van alle

kanten , maar voor al om ook de veilin-

gen der Kaftiliaanen te bezien.

De Landvoogd van Gamma Lamma, Wcr<1

hier van door den een of den ander kennis i
00
»-

1

gekregen hebbende, nam hem waar, en \^
onderfchepte hem niet verre van zyn fchen

vefting, verzoekende, dat hy hem de Land
;

eere geliefde aan te doen , van daar eens

aan te gieren, 't geen hy, na fterk aan-

houden, ook deed. Hy wierd zeer def-

tig van hem onthaalt , en tegen den
avond door verfcheide Don 's , en Predik-

heeren, aldaar, onder beloften dat zy
hem in de vefting Orangie weer zouden
komen zien , uitgelei gedaan , alwaar hy
dien Kaftiliaanfchen Landvoogd , met
zyn gezelfchap, drie dagen daar na weder Dien hy

zeer wel ontfing. By zyn aanwezen op weêr
..

Gamma Lamma bezag hy naauwkeurig
a

de werken, en bevond die beter in allen

deelen, dan onze vefting Orangie

•

VI

ontiaügt

f.

m

en
zelf onwinbaar , ten zy dat men het

(waar toe men veel moeite hebben zou) •

uithongeren kon. ,

;

Al 't noodige dan hier verrigt hebben- ^eêrn»
de, nam hy van den Koning Mandarsjah^ Amboi-

en na.
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lidi :-

»ngc.

en den Heer Huflaart, affcheid , beval

hen den Tidoreefchen wapcn-ftilftand tot

nader laft flepende te houden, en vertrok

met drie fchepen, en twee Sloepen na

Aflahoedi, op Ceram, daar hy den ziften

July quam.

Hy meende dat met het veroveren

van deze plaats op den ipden July de

oorlog zou ten einde zyn j dog , de

Muiters weer na Calike, een dorp wat

agter Erang gelegen, gevlugt zynde,

wierd hy genoodzaakt , ook dat te be-

legeren, aangezien, volgens berigt van

den Priefter van dit dorp , de Zeevoogd

,

Kaitsjili Saldi , met de meefte Macaflaa-

ren na dat akelig gebergte gevlugt, en in

dat dorp zich ook onthoudende waren.

Deze Priefter had zyn handen meer,

dan eens, met Nederlands bloed bezoe-

delt •, dog ziende, dat de zaaken der

Muiters ten einde liepen, en zelf ook dit

vlugten van 't eene gebergte na het an-

dere moede zynde , zogt hy zich door

een aanmerkenswaardige daad weer in

onze gunft in te wikkelen. Hy bood
dan , zo men hem zynen afval vergeven,

en in genade weer aannemen wilde, aan,

ons den hoofd-Muiter, Prins Saidi ^ in

handen te leveren. Het was een looze

Moor, een meineedige Schelm, die niet

veel te vertrouwen was, en derhalven

zeer omzigtig moeft behandeld worden
Maar vermits hy zich zelven tot Gidze,
en zyn zoon tot onderpand van zyn
trouw ons aanbood , vond de Veldheer
goed dit ftuk (hoewel niet buiten veel

gevaar voor onze troepen, om dat be-
kommerlyk en fteil gebergte op te gaan)
hartvogtig , en omzigtig te wagen;
De trouwlooze Priefter, die daags te

voren Saidi op den Coraan nog trouw
gezworen had, hield ons trouw, en
maakte, dat wy den yden Auguily niet

alleen die plaats in , maar ook Kaitsjili

Saidi , met zyn vrouw, en zoon, ge-

vangen kregen. Wie zal meineedigen

betrouwen ? De Priefter zelf was met
onzen voortroep den berg op gevoeteert,

en. kreeg het geluk, van den Prins Saidi

onvoorziens by den krop te krygen, van
gedagten zynde, hem zo levendig aan

ons , volgens zyne belofte, over te le-

veren; maar, de een den anderen re

fterk in 't worftelen zynde, zou het met
dien Himam, of Priefter, zeer flegt zyn

afgeloopen , vermits Saidi , en vry gezet,

en fors man , hem zo wel gevat had , dat

het hem na allen fchyn in een oogenblik

't leven gekpft zou hebben j dog hy
wierd door een diepe kap, die een

der Soldaaten den Prins in zyn linker

begn toebragt ,
gered, waar door zy

beide

i6tfl
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i^5J. beide al worftelende ncderftortten , en hy

zo met eenen op het oogenblik, als hy
dien Priefter meende te ontzielen, in zyn
voornemen geftut, en gevangen geno-

men wierd.

Hy wierd voort na den Veldheer

gebragt, die wel gewenfcht had, dat

men zo groot een Schelm ten vollen

gezond gekregen , en zo gelegenheit

gehad had, om hem een dood na ver-

dienfte, ten fpiegel van al de Muiters,

aan te doen} daar nu die kap hem zo
. wel getroffen, en hy daar door al zo veel

bloed verloren had, dat hy 't niet lang

fcheen >te zullen maken , en zelf onder

de handen der dragers, eer hy nog eens

beneden kon zyn, te zullen bezwyken.
Te zagten dood voor zulk een trouw-
loozen, en.hartnekkigen Muiter. Hy
was in 't worftelen zyn linker duim ten

deele quyt geraakt , die de Konink-
lyke Hopman, Toalele

y om den ring

'er af te hebben , 'er verder afgefneden

had , denkende dat aan den duim van een

meineedigen Schelm niet veel verbeurt

was.

En
fpreekt

hem vry

gevoelig

aan.

dood.

De Heer de Vlaming vond hem vry

zwakker, dan hy uiterlyk fcheen, fprak

hem, om 't nader te weten, aan, zeg-

gende : Djoww Kapitan Laoet ada tidor

fakarang ? Begimana ? Bangon-lah , Djoww.

dat is : Slaap gy nu , Heer Zeevoogd ?

Hoe is het ? Ontwaak , myn Heer. Dit

zeide de Veldheer hem al fpottende

,

terwyl hy hem zyn Piek driemaal ten bek
inftiet ; maar hy kreeg , hoe gevoelig

ook die aanfpraak was
,
geen ander ant-

woord, dan alleen, dat hy, zyn oogen
eens geoopent hebbende , die met de
uiterfle veragting aanftonds weer floot,

zich niet gewaardigende zyn grootften

vyand eens aan te zien.

. ,. , . Hy wierd daar op aanftonds aan 't volk

trTiot* overgegeven, die, om al 'hun onge-

makken aan hem te wreeken , hem van

onderen af nog levendig kneusden , toen

van lid tot lid in ftukken, en daar na 't

hoofd afkapten, en toen zo van boven
na beneden den berg afwierpen.

Dit was het al te zagte einde van

Kaitsjili Saldi, een geboren Prins, uit

het aanzienelyk , en niet min dan 't

Koninklyke, Adelyk huis Tommagola,
een Ryks-groote, en Zeevoogd van

Ternate; die het hoofd, en de eerfte

Roervink van al de Muiters, en oorzaak

van al deze oorlogen, geweeft zynde,

verdient had, wat langer te leven, om
een fchrikkelyker dood te fterven. Zy-
nen zoon , een Prins van veertien jaaren

,

zond de Vlaming na Batavia, om daar als

balling te leven, en geen gelegenheit te

hebben, om metter tyd eenig quaad te

doen, of zyn vaders verkeerde voet-

U K S E
flappen na te volgen ; gelyk reeds aan de
kinderen van andere Verraders tot hun
ongeluk befpeurt was. Zyn vrouw zond
hy weer na Boeton by hare landslieden.

De zaaken der Macaflaaren begonden
nu mede fterk af te nemen, zy hadden
by ettelyke ondernemingen veel volks

verloren, en waren nu tot het uiterfte

gebragt, niet wetende, waar zich te

keeren, gelyk zy ook alle zouden in de •

pan gehakt zyn , indien zeker Vaandrig
zich zelven niet te veel vertrouwt , en
hen te klein geagt hadj hoewel zy na-
derhand , na hun doqrbreken , den 1 1 den

Augufty by den Pas van Tanoeno, by
Hatoe Petola meeft alle nog in de kaars

vlogen j onder welke dooden toen ook
hun Zeevoogd , of Veldheer , Dam
Boelecan , Malim Boegis , Macaflaarfch

onder-Zeevoogd , Karaleja
i
Schout by

nagt, Madjira 's egte vrouw, en nog
een bywyf, mitsgaders meer andere, die

ik voorby ga, geweeft zyn. . Onder de
gevangenen vond men train Tabinjay

(een vollen broeder van Daiu Boelecan)

met een halven broeder, en eenige vrou-
wen, zufters, en kinderen vaft Grooten,
die hy te zamen na Mandarsjah verzond

,

om hen aldaar na zyn believen te han-
delen.

De Kelangers, mede na een einde van
den oorlog tragtende, bragten, om hun
hof by de onzen te maken, den ziften

Augufty het hoofd van hun bars opper-

hoofd, Kimelaha Dagga, Madjira 's hal-

ven broeder, in een korfje by den Heer
de Vlaming , en verworven daar door
genade.

Nu fchoot 'er niemand van de voorna-
me Muiters, dan Madjira , Calamatta

y

met nog eenige weinige anderen , over.

Calamatta hield zich met zyne weder-
fpannige Ternataanen , nevens ƒ&ƒ, nog
te Cajeli op, houdende zy de eilanden

Boero, cnAmblau, onder hun geweld j

maar Madjira, die hen beiden niet lugten

mogt, onthield zich in zyn pruil-hoek

te Wayfamma, wagtende een beter tyd,
't zy om na Macaflar, of wel elders de
vlugt te nemen, vermits hy zyn rol hier'

volkomen uitgefpeelt, en men de andere
Muiters ook niet meer te vreezen had;
hoewel Calamatta naderhand, een ftuk

weegs boven onze vefting op Cajeli

doorgebroken zynde, op Xoela Mangoli
zyn ftaart nog wat roerde, 't geen egter
niet heel lang geduurt heeft.

De Vlaming nu de handen vry wat
ruimer, en de groote rivier van Boero
met twee dikke touwen gefloten , en alle

grachten, waar door men zou konnen
ontkomen , met boomen geflopt , en

Cajeli 's bogt met eenige vaartuigen be-

zet hebbende, is na Boeton den uden
Sep-
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September vertrokken, en den ipden

daar gekomen ; maar vond de veiling ,

Djangan Kata , afgeloopen , ons volk

vermoort, en den Boetonfchen Koning

t'eenemaal onder het geweld Van den

Koning van Macaflar gebragt , zo verre,

dat zyn onderdanen ons niet wilden te

woord ftaan. Hy vernam eindelyk uit

twee Roetonders , door de, onze gevan-

gen bekomen, dat de Koning van Ma-
caflar, Sambangko , zelfs daar in de maand
April geweeil, en daar met een zware

vloot, van zeven honderd'vaartuigen , met
twintig duizend weerbare mannen bezet,

waar over Crain Samana het gezag had,

verfchenen was.

Met deze uitrufting had hy zeven

flormen op de veiling te vergeeffch ge-

daan j dog de onze, ziende, dat zy ze

niet houden konden , en hun leven zo

dier, als 't mogelyk was, willende ver-

koopen , beftroiden 't plein over al met
kruit, lieten de vyand van zelfs inkomen,

en ftaken'er, zoals zy de Macaflaren met
geweld zagen indringen , den rooden

haan in.

Daar bleven 'er wel twee honderd van

de vyanden , en onder de zelve veel luiden

van aanzien j dog daar zouden 'er veel

meer gebleven zyn , indien het kruit niet

te weinig , en te flap van kragt
,
geweefl

was : want men vond daar nog agttien

menfchen, wel dood , maar in hunne

volle gellake, en zeer weinig befchadigt,

liaan, zynde hun hair maar een weinig

gezengt, en de hgchamen wat geblakert.

Deze hadden zy de koppen afgeflagen,

én hen op een der naby gelegene eiland-

jens begraven. Daar op hadden zy den

Koning gedwongen zich zelven onder de

Kroon van Macaflar, als Vafal te bege-

ven, en Mandarsjah af te vallens 't geen

hy niet had konnen ontgaan, alzo de

Macaflaren hem veel te flerk waren ;

vaar op hy dan ook tot hem overgeko-

men was.

Deze Vorft durfde by den Heer de

Vlaming niet afkomen ; maar liet hem
weten, dat hy dit verlies aan niemand,

dan aan den Bevelhebber Roos toefchreef

,

die tegen zyn raad de Straat van Boeton

verlaten had in een tyd , waar in hy zelf

hem tegen zulk een aanftaanden overval

der Macaflaaren dikwils genoeg gewaar-

fchouwt had •, hoewel Roos van daar niet,

dan op uitdrukkelyken laft van de Veld-

heer, na Gapi en de Xoela 's vertogen

was.

Iaat na ^us za& dan de Veldheer de Vlaming ,

ïcaflar. dat hy ,' hoe flegt het ook hier geftelt

_was, daar niet verder in kon doen , en

het dierhalven voor hem maar beft ware

,

zyn reize na Macaflar te vervorderen

,

daar hy den iften 0£tober aanquam.

I. Deel.
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Hy zond aan Crain Crongrou (tot 1655.

fchimp van der Macaflaaren fmadige Daagd
ontmoeting aldaar) een fchets van Afla- hen te

hoedi 's verovering1

, en de Goude kris
VÊ
/
geefs

J&3
van den Macaflaarichen onder-Zeevoogd

,

Malim Boegis^fazv gefneuvelt. Zy wierd
hem van de Macaflaaren met de zelve

Bode wederom gebragt , zonder hem
eens te fpraak.te willen liaan ; op welke
veragtelyke bejegening hy hen alle uit-

daagde tegen zyn een fchip , met bedrei-

ging van hen te zullen toonen, hoe zy
hunne Veldheeren, Crain Boeta 1'oewa ,

Dain Boelecan, en meer andere Macaf-
faren van naam , voor Aflahoedi , en elders,

verloren j en zo zy 't hart hadden, dat

zy hun dood op hem zouden komen
hy hun betalen zou

uit.

wreeRen en dat

voor 't gene zy zo lafhertig met zo veel

duizend man tegen zyn kleen hoopje
Hollanders op Boeton verrigt hadden;
maar niemand van hen verwaardigde zich

uit te komen, veel min 'er op te ant-

woorden; waar op hy voor 't Portu-
geefche deel der liad Macaflar liep, en
zeer fterk , zo daar op , als op de andere

deelen, fchoot.

Zyn hart dus watopgehaalt hebbende, Keerd

zonder daar egter veel mede te winnen, m êr na

vertrok hy weer na Boeton, zukkelde ?
oeton '

de ganfche maand Oólober, en hoorde hem
by zyn komft met veel droefheit, hoe
de Bevelhebber Roos uit de Xoela 's daar

na hem gekomen was , en hoe vyandig
hy de Boetonders, ziende onze velling

daar geflegt, met het vernielen van al

hunne vaartuigen daar hy maar by komen
kon , en met het verbranden van een
hunner dorpen , gehandelt had , daar

hen door den Veldheer de Vlaming geen
leet ter wereld ( zo de Koning hem ook
zeggen liet) gedaan was. Immers dit Niet wil

bedryf van Roos had daar veroorzaakt, 'e 'Praa^

dat niemand op Boeton hem nu te fpraak
aan '

wilde ftaan , zo dat hy genoodzaakt was
te vertrekken.

Hy had geen water meer, 't geen hy
dierhalven ook elders zoeken moeft.

Roos zogt hem, hy weer Roos, en zy
liepen malkanderen mis, en toen zy mal-
kanderen weer vonden, en Roos den 1

3 den

November by hem quam, zo was hy
hem , die over 't verlies van den wakke-
ren Majoor, Jacob Verbeiden , op Timor
bedroeft genoeg was, by 't verhaal van

't blyven van den Vaandrig Buitendyk

met zyn volk , een Bode van geen min-

der droefheit, dat in zulk een tyd, als

hy na Timor nu niet dan fchepen, vaar-

tuigen, en volk, noodig had, de Fluit

Hillegaardsberg met zeven foei-Jagten

of Sloepen alwillens (dog zekerlyk om
van dien wonderlyken Bevelhebber ont-

! (lagen te zyn) van Tanah Keke,. by 't

S s op-
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Zend
Roos na
Solor.en
Kellerna

de Xoe-
la's.

Verdere
bed ryven
van Ca-
lamatta.

opkomen van eenig opftuimig weder , na

Batavia geloopen waren.

Vermits hy dan een wakker man noo-

dig had, om na Solor te zenden, en daar

den Portugees de hoogvereifchte afbreuk

te doenj vaardigde hy den onder-Zee-

voogd Roos derwaarts af, en zond den

onder-Hopman Keiler met zeven Sloepen

na de Xoelafche eilanden, om daar tot

zyn komft te blyven , en ondertuflehen

op de vyanden te waken, en voor al te

beletten, dat Calamatta daar (gelyk hy

vreesde) niet quam neftelen.

In de maand October was de Prins

Calamatta, zich op Boero te benaauwt

vindende , zeer behendig , niet verre

boven onze vefting in Cajeli, (daar hy

een gracht groef, die hem in een zoute

kreek , en zo verder in zee bragt ) door-

gebroken , en met elf Coracora 's in zee

geraakt, en ons ontfnapt.

Hy was daar mede na Manipa geloo-

pen, 't
;
geen hy ook tot afval zogt te

bewegen > maar wierd van die inlanders

zodanig gehavent, dat hy met verlies

van ettelyke dooden , en gequetftén

(onder welke laatfle de Koning van

Batsjan was, die naderhand van die won-
de ftierf ) aanftonds afhouden , en na

Xoela Beu" overfteken moeft, alwaar hy
gekomen zynde , de menfehen zeer moord-
dadig gehandelt , en de hekken weer ge-

heel verhangen had.

De Sengadji van Faloe, een van onze

vrienden, was hem juift met een wei-

bemande Coracora ontmoet, en met al

zyn volk van hem dood geflagen , om
dat zy 't met hem tegen hunnen Koning
niet hadden willen houden.

Dit alles daar verrigt , en de inlanders

uit vreeze tot hem overgehaalt hebbende,

was hy door hard weder belet daar langer

te konnen blyven , en genootzaakt, ter-

wyl hy in 't fcheppen was , het na de

Moluccos te laten doorltaan , en op
Batsjan aan te gieren, in hope, van de

ingezetenen van dien Vorft op zyn zyde

te krygenj maar dit hem, tegen zyne
gedagten, mislukkende, zo moeft hy 't

over hals over kop weer na de Xoela 's

wenden, alwaar hy, op Xoela Mangoli
aangekomen, de dorpen, Mangoli, en

Waytima, ingenomen, de beide Sen-

gadji 's, met hun volk, na 't bofch ge-

jaagt, en zich van alles, vermits Keiler

daar nog niet gekomen was , meefter ge-

maakt heeft.

Hier op nu verfcheen de Heer de Vla-

ming in 't begin van December voor

Xoela Mangoli, en hield t dat bezet,

Waar door hy den Prins Calamatta den
6den December dwong met veertien

vaartuigen van Mangoli na Fockoëve
over te fteken.

U K S E
Ondertuflehen verfcheen de onder-

Hopman Keiler op den ióden dier maand
mede met zyn vaartuigen , die op Chaf-

fea, en elders, den vyand veel afbreuk

gedaan hadden. De Heer de Vlaming,

na eerft een van Calamatta 's opgeworpen
fterkten op Mangoli ingenomen , en den'

inlander wéér adem gegeven te hebben

,

zond hem na de fchuilplaats van dien

P?ins,om te zien, wat hy daar uitvoerde}

dog men vond hem al mede van daar

gevlugt, zonder dat de inlanders wiften
waar hy verfloven , en ftelde dierhal-

ven vaft, dat hy ftil by nagt vertrok-

165 j.

ken was , zonder op Tifa of Gong
(fpeeltuigen , op welker maat-flag de
inlanders gewoon zyn' eenparig te fchep-

pen) te laten flaan.

Hy dan, vertrokken zynde, had ook
de Veldheer hier zo veel niet te doen

,

of de onder-Hopman , Herman van Out-
hoorn, kon het gemakkelyk waarnemen,
Hy zond hem derhalven met de Fluit

het Poftpaart na Xoela Teljabo, en be-

laftte hem omtrent het dorp Likatobi tot

zekeren bepaalden tyd op den vyand te

paflênj en vertrok zelf weer na Boero.
Den 2.den February in 't jaar i6y6.

bequam men in Amboina tyding van een
gefloten vrede tuffchen dien Koning, en
den ouden Ambonfchen Landvoogd

,

buiten-gemeeneri Raad van India , en
Gezant van wegen den Nederlandfchert

Staat , den Heer Willem van der Beek.

Zy beftond in verfcheide aanmerkens-
waardige leden, zeer voordeclig voor
dien vorft, en byzonder nadeelig voor
ons.

Voor eerft, dat de gevangenen aan
wederzyden zouden losgelaten

', en op vrye
voeten geftelt worden, om na hun land

weder te ieren, uitgenomen, die van
Godsdienft verandert waren, en vrywil-

lig blyven wilden.

Ten anderen , dat de Koning van
Macaflar zo veel wederipannige Amboi-
neezen uit Amboina zou mogen na zyn
land voeren, als 'er derwaarts zouden
willen gaan.

Ten derden, dat de Koning zyn uit-

ftaande fchulden by de Mohhammeda'a-
nen in Amboina zou mogen invorderen,

zonder daar in belet te worden.
Waar by nog veel andere zaaken qua-

men , den Macaflaar zeer voordeelig ; zo
dat het voor ons, die allezins over den
vyand triomfeerden , en de voordeeligfte

voorwaarden behoorden bedongen , en
op ons ftuk ^eftaan te hebben , een zo
flegte vrede was, als men zich verbeel-

den kon : want daar men zo lang geoor-

logt had, om de Macaflaaren uit Am-
boina , en de naburige geweften , te

houden , daar hadden zy nu by deze vrede

ver-

Vlaming
laat Out-

hoorn ot

Xoela

Teljabo

en ver-

trekt

weer na
Boero.

In 'tjaar

1656. .

Een fleg

te vrede

met Ma-
caflar

gefloten.
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talamat-

'ta weer

na Boero,

en met
Madjira

byna ge-

vangen.

De Ko-

|

ring van

; Gilolo

;
raakt in

ionze

1 handen.

i6$6i verkregen, dat ze vry en vrank, onder

andere benamingen, in Amboina konden

komen, wanneer zy maar wilden $ aan-

gezien hun de vaart op Ceram , Goram

,

en Ceram Laoet, niet eens verboden was

,

behalven dat het derde lid der voorwaar-

den hen een langdurigen en onbepaalden

toegang tot de Amboniche landen, onder

den naam van fchulden in te manen
,

maar eigentlyk om Nagelen te fluiken,

gaf, op welke grond zy 'er zo veel

bemande vaartuigen zenden konden, als

2y wilden, zonder tegen het verbond te

misdoen-, gelyk 'er naderhand ook wel
dertig Jonken , of andere vaartuigen

,

te gelyk gezonden zyn.

Wegens den Prins Calamatta hoorde

men naderhand , dat hy weder naar Boero

overgefteken was, om zich nogmaal met
den Kimelaha Haft fterk te maken; dog
van Madjira hoorde men niets , dan

alleen, dat hy zich zeer behendig ver-

borg} hoewel hy zich by dit overfteken

weer by den Prins , zo men kort daar na

hoorde, gevoegt had.

De onder-Hopman, David Perdrix,

had, by Calamatta 's nieuwe overkom ft

de kuft van Boero langs heen en weder
zeilende, in een kleen bogtje by Waini-

toe hem ontdekt, 't vaartuig van den

Koning van Gilolo , by 't aanranden van

zyn ganfche magt, verovert, en hem
met in de dertig man van zyne Coracora

gevangen bekomen; ook fcheelde 't wei-

nig, of de Prins zelfwas nevens Madjira

in de knip geraakt; maar zy hadden
beide het geluk van dien dans weer te

ontfpringen.

Deze Koning was een zeer quaadaardig

werktuig, en de voornaamfte Roervink,
die den ganfehen afval van Calamatta

bewerkte , en dus lang hem in dien

ftroom voortgefleept had ; weshalven 'er

niet veel goeds van zulk een Schelm , die

men al eens genade over Hoogheits-

fchending bewezen had , te wagten was.

Hy was ook wel uitdrukkelyk , by 't

aanbieden van genade aan anderen , uit-

gezonderd , en zelf ook by 't laatfte

vrede verbond uitgefloten , zo dat men
hem nu maar beft ten eerften aan zyn
einde helpen kon, het geen, om niet

meer ongemakken door hem te lyden
,

ook noodig was , aangezien hy 't groote

beweeg-rad der anderen, en alleen van

meer gevaar voor ons, dan dat ganfche

rot, was. Dit was oorzaak , dat de
Veldheer niet goed vinden kon , hem
naar Ternate te zenden , vreezende , dat

zyn moeder, een vrouw van zeer groot
aanzien, middel zou uitvinden, om hem,
die daarenboven den Koning Mandarsjah
in den bloede beftond , door 's Konings
losheit in 't leyen te houden, waar van

nogtans de E; Maatfchappy de fmerten 165&
zou gedragen hebben.

Hem na de hoofd-vefting Vi&oria te z7n

laten opkomen $ om daar ten fpiegel van doodi

anderen geftraft te worden, vreesde hy
dat te veel opfehudding geven mogt

,

weshalven hy aan den onder- Hopman
Perdrix laft gaf hem en de zynen (alleen

vrouwen, en kinderen, uitgezonderd)

ftillekens in zee op de befte wyze aan een
kort einde té helpen; die dierhalven dien

Koning , met vyfentwintig van de zynen,

omtrent Larike om 't leven gebragt , en
in zee gefmeten heeft.

Vermits nu de tyd van de Vlamings Simon

vertrek uit de Oofterfche geweften na Cos
>.

Batavia ftond te naderen, vonden haar d^Land-
Edelheden goed , hem in Amboina door voogd

den Molukfchen Landvoogd Huftaart, der Mo-

en den zelven weer in Ternate door den lucC0S4

Heer Simon Cos, als veertienden Land-
voogd der Moluccos,te doen vervangen,

gelyk hy ook van Batavia ( dog zo ande-

ren willen uit Amboina) op den 2iften

April in 't jaar i6y6. daar gekomen, en
voorgeftelt is.

De reden , waarom zich de Prins Calamat*;

Calamatta van Xoela weder na Boero *;
a

i

begeven had, was niet, om daar te bly- Boero
ven roeften; maar alleen, om zich door
een van de zekerfte middelen van de ge-

trouwheit dezer ingezetenen, en dus te

gelyk van dat ganfeh eiland , te verze- •

keren, ten welken einde hy, van daar

vertrekkende, eenige zoonen , broeders,

en neven, der voornaamfte dorp-hoofden,

en Orangkaja's , mede genomen had;
bezorgende verder door de Kimelaha 's

Haft, en TiVo, dat niemand, uit vreeze

voor hunne magen, tot ons dorften uit-

komen.
Hy was van daar weer op Xoela Befï En op

gekomen , daar hy eenigen tyd , met Xoela

branden, en vernielen den baas fpeelde; •

van waar hy, na twee dorpen in kooien
gelegt, en veel menfehen in flaverny

medegevoert te hebben, den uden Fe-
bruary 's nagts met agt Coracora 's ver-

trok. Die van Xoela Teljabo zagen hem
zyn ftreek voorby hun eiland na Bangay
nemen, van waar hy langs de kuft van

het eiland Celèbes eerft na Boeton liep.

Hy bleef daar niet lang; maar zyn voor- Zynver-"

naamfte boodfehap was , eenig volk van trek na

daar mede na Macaflar te nemen , alle de Macaffars

welke, gelyk mede die hy van Xoela ,

Beft" vervoert had, hy aldaar naderhand

uit gebrek tot Slaven verkogt, en daar

veel geld van gemaakt heeft.

In 't einde dezes jaar 's begaven zich de

inwoonders der Xoela 's weder onder hun
wettigen Koning Mandarsjah; alleen den

broeder van den Sengadji van Mangoli

,

met, nog eenige weinigen van zynen

S s 2, aan-
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l656 - aanhang uitgezondert, die nog cenigen

ryd daar tegen fpartelden, op hope van

door den Prins Calamatta ontzet te wor-

den
,

gelyk hy hen , en ook die van

Boero, belooft had ; maarden 17de" Ja-

In 'tjaar nuary in 't jaar ï6fj. hooide men, dat
lrt S7- hy wel op 'Macaflar gekomen, en met
Cahmat- Madjira daar aangelandt, maar by dat
"
aa

s

t

fl

J
ste Hof ganfeh niet aangenaam , en 'er ook

Macaflar. tuflehen hem, en Madjira, een doode-

lyke haat gerezen was , vermits hy eenen

Labodi, zynen neve en halven broeder,

had doen verworgen j een daad , zeer

hoog by 't Hof van Macaflar opgeno-

men, waar over Madjira hem de dood
gezworen, en zich t'eenemaal van hem
op dat land verweidert had.

ir;m .i,i ., Ook namen zyn zaaleen on Boero een
kimelaha , , > r J *: *

. -f
Haii met Keer: want de Kimelaha s Haft , en Tico,

ons be- metter tyd daar tot het uiterfte gebragt
vredigd. zynde, en ziende, dat ook die van Cajeli

hen verlaten hadden , zonden twee Hoof-
den des lands na het eiland Manipa, en

lieten den Sengadji Cowafia vriendelyk

verzoeken , of hy by den Landvoogd
voor hen (preken, en bewerken wilde,

dat zy in genade mogten aangenomen
worden. Hy nam dat aan , en bewerkte
het zelve by den Heer Hujlaart volkomen
voor hen > dog uit vreeze dorften zy in

't eerft nog niet afkomen , 't geen egter

Komt eindelyk den zden O&ober van Hafi al-

meteen leen in gezelfchap van een aanzienely-
groote ken ftoet Boeroneezen , namelyk, den

onT Sengadji van Roemah Ite, den Orang-
kaja van Cajeli, Towail, den Pati, of
Grave van ilat, Tagalijfa van Leliali

,

den Orangkaja Pallematta, en den be-

middelaar, Cowafia, gefchiedde ; waar
op zy den 4den dier maand uit name der

E. Maatfchappy, en van den Koning
Mandarsjah, volkomene vergiffenis van
hunnen afval op deze voorwaarden ver-

wierven :

Voor eerft , dat zy Mandarsjah voor
• hunnen wettigen Koning erkenden, en

trouw zwoeren.

Ten anderen, dat zy met geen andere

Vorften tegen hem verbonden fmeden,
of met geen volkeren , tot zyn of ons

nadeel, handelen, en al zyne onderdaanen
den Ambonfchen Landvoogd als 's Ko-
nings Stadhouder erkennen zouden, in

hoedanig een geval dan die Heer hen in

hunnen Godsdienft alle ruft bezorgen
zoude. Tenderden, mits dat zy ook de
verdere wederfpannelingen , uit kragte

van dit verbond, moeften helpen onder
onze magt brengen.

Ten vierden, dat zy ook al de dorpen
op de ftrand van Cajeli moeften plaat-

zen, alwaar men tot hunne befcherming
ook een vefting, en eenige Hollanders,
leggen zou.

itffi

Ü K S E
Ten vyfden, namen zy ook aan, al de

Nagel-boomen op Boero uit te roejen,

en noit andere aan te planten.

Ten zesden, beloofde de Orangkaja 's

(even als die van Hitoe) vier leden uit

het midden van hun, met vrouwen, en
kinderen , over te zullen zenden , om
aan de hoofd-veiling Victoria een half

jaar te woonen, en daar na van tyd tot

tyd om 't halfjaar door vier andere ver-

vangen te werden j welke voorwaarden
de middelde broeder van Hafi, de Xee-
voogd genaamt, onder de vier eerfte mede
beveiligen quam. Hoewel haar Edel-
lieden , nog lang daar na altyd voor hun
trouw bedugt, by haar fchryven van den
28ften February in 't jaar 1673. expres
belaftten aan die van Amboina, by de
minfte verwarring van tyden op Kime-
laha Hafi , en zyn twee broeders, wel te

letten.

De Kimelaha ïico bleef nog te Lucië-
la zich verborgen houden, zyn 'sKonings
toorn nog te veel vreezende.

Omtrent
,
het midden van Oftober

quam ook de jongfte broeder van Kime-
laha Hafi, Bongafari genaamt, af, die
mede in genade aangenomen wierd

,

mits belofte van den Kimelaha Tico, die

zich nog in de boflehen, en ftruëllen,

omtrent Luciè'la ophield, te helpen van-
gen j gelyk men hem ook eindelyk in 't Tico ge-

laatft van die maand met zyn vrouw , en v»ngen,j

kinderen, gevangen kreeg , en den iftcn
g
n na

.

November hem na de hoofd-veiling
, gezon-

van daar den 4den December na Banda, den.

en zo verder na Batavia gezonden heeft.

Den iften Juny in 't jaar iöfp. ver- In 'tjaar I

fcheen de Heer, Simon Cos, voor een l6S9

fpring-togt uit Ternate in Amboina, om
met den Heer Huftaart over eenige zaaken
van gewigt te fpreeken, en vertrok den
i^den July met twaalf Fluiten , en een
Sloep wéér derwaarts.

By 't aanwezen van den Heer Cos in In 'tjaar

Ternate , en van den Gevolmagtigden 1660,

tot Macaflar, den Heer Pieter de Bitter, Man-
in 't jaar 1660 , of in 't jaar 16'6'r, darsjah

fchynt Koning Mandarsjah op* Macaflar °P Ma"

mede geweeft te zyn, om 't verbond met
den Koning van Macaflar, in opzigt van
't ryk van Boeton , en te gelyk ook
tuflehen den Koning van Boeton, en de
E. Maatfchappy, ten overftaan van zyn
Hoogheit, en den Heer Zeevoegd Kor-
nelis Speelman in 't jaar i6"6i. te helpen
beveiligen.

Het jaar daar na, of in 't jaar \66z, In 't jaar

!

vertrok de Heer Cos uit Ternate na Am- l601 *

boina, om daar Landvoogd te zyn, be- Van

halven dat hy ook als Gevolmagtigde ^f^ende
over de drie Oofterfche Landvoogdyen Land-

aangefteld was* en wierd in de Moluc- voogd

cos den 2rften Mai door den Heer,ferM<*
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jn 't jaar

,663.

)e Kafti.

lanen

?ertrek-

;en uit

Mo-
1CCOS.

jintoni 'van Voorft , met den Titel van

Bevelhebber, als vyftiende Landvoogd,
vervangen

In 't jaar

1664.

Hunne
:erktens

ter neder

gewor-

pen.

Den zden Mai in 't jaar 1663. zyn de

Kaftiliaanen , of Spanjaarts, onder hun-
' nen Landvoogd van Gamma Lamma,
Don Franrifco de Jtiienfo, uit die itad,

met al hunnen omflag, opgebroken, en

met twaalf Jonken, een Galei, en een

klcender vaartuig, na Manilha vertrok-

ken, zonder dat zy eenig teeken van 't

langer te willen bezetten , daar gelaten

hebben. Van dit opbreken kon men
geen andere reden bedenken, dan dat

zy, geen voordeden daar meer trekken-

de , de te groote onkoften , daar op
loopende, niet langer hebben konnen, of

willen dragen.

In 't jaar 1664.. begon 't volk des

Konings, en der E. Maatfchappy, al de

werken der Kaftiliaanen , om en by
Gamma Lamma, mitsgaders die ftad,

en fterkten, Calamatta, Santa Lucia, en

Don Giela, zodanig omverre te werpen,

dat 'er maar pas de naamen van over ge-

bleven , en 'er niet anders, dan dik-

bewafTene hoogten , van te vinden zyn

,

waar voor zy driehonderd Ryksdaalders

gekregen hebben. Ook had de Koning

van Tidore, Saïfoedin, op verzoek van

den Heer van Voorft met zynen Raad,

en op belofte , van daar driehonderd

Ryksdaalders voor te zullen genieten
,

aangenomen, alle de veftingen op dat

land (vermits alle de Kaftiliaanen van

daar voorleden jaar vertrokken waren)

mede te doen flegten, van de welke hy

'er egter geen, dan alleen Romi, om-
verre geworpen heeft j verzoekende van
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haar Edelheden op Batavia, dat hy de
vefting Tahoela tot zyn Hof, en verblyf-
plaats, hebben mogt.

In opzigt van den Koning Mandarsjah
was met den Koning van MacafTar in 't

jaar i<S<5o. wel bedongen, dat hy Boeton
weer aan de Kroon van Ternate moeft
overgeven; dog daar quam niet van,
voor dat de Heer Gezant, Pieter de Bit-
ter, in 't jaar i6<5f . daar de tweede maal
verfcheen, op welke tyd ook de over-

gave daar van gedaan is. In dit zelve

jaar kreeg men in Holland tyding, dat

de Prins Calamatta , op Macaflar woo-
nende, na Engeland gefchreven had, om
hen aan te zetten tot zekeren aanflag op
Ceram, een zaak, door eenen Vincent

Vette , in Engelfchen dienft, ontdekt >

weshalven men Calamatta zou zien ge-
vangen te krygen.

Naderhand maakte de MacafTaar, of
gaf ten minften voor, eenig regt op de
eilanden Saleyer, en Pantsjano, te heb-
ben ; al 't welk met den daar op gevolg-
den oorlog nog al verder liep.

In 't jaar 1666. fchreven hare Edelhe-
den van Batavia aan den Ternataanfchen
Landvoogd , en den Raad , den 1 pden Ja-
nuary, dat de Koning van Tidore, Sai-

foedien, de vefting Tahoela maar tot zyn
gebruik , en Hof, houden kon , en dat

de regeering van Ternate dien Koning
niet meer tot het flegten van de veftin-

gen Romi, en Tsjobbe, behoefde aan
te zetten, maar dat zy die ter hoogte
van een halve mans lengte zouden laten

blyvenj dog dat zy hem, in de plaats

van de beloofde driehonderd, maar twee-
honderd Ryksdaalders geven zouden.

1664.

In 't jaar

1665.

Boeton
weer
onder

Ternate.

In 'tjaar

1666.

De
vefting

Tahoela
aan Sai-

foedien

gefchon-

ken.

VIERDE HOOFDSTUK.

MAndarsjah, en Saifoedien, geen vrienden. In V jaar 1667. De Koning van
MacafTar overwonnen, ftaat veel aan den Koning van Ternate af. Mandarsjah's

trouw, in de Macaflaarfche oorlogen. Speelman in Ternate. De Heer de Jong,
zeftiende Landvoogd der Moluccos. In V jaar 1669. Vrede tujfchen Ternate, en

Tidore. De Heer Verfpreet, zeventiende Landvoogd der Moluccos. Marfier,

Gezaghebber. In 7 jaar 1671. De Heer Franks, agtiende Landvoogd der Mo-
luccos. Omftandig berigt , Koning Mandarsjah betreffende , uit twee brieven te zien.

Brief van den Heer Maatzuiker aan Koning Mandarsjah. Brieft Konings Man-
darsjah aan den Heer Maatzuiker. Brief van den Heer Franks, in V jaar 1673.
Mandarsjah's verzoek, omtrent de Hoewamoheleezen , afgejlagen. Franks overleden.

In V jaar 167 f. Willem Korput negentiende Landvoogd der Moluccos. Dood van
Koning Mandarsjah. Kaitsjili Sibori, of Amfterdam , dertigfte Koning van Ternate.

Korput overleden, en de Heer de Gheyn, Gezaghebber. Harthouwer, als twin-

tigfte Landvoogd der Moluccos overleden. De Gheyn volftrekt Gezaghebber. Ko-
ning Amfterdam's aart. Hoon, door Saifoedien hem aangedaan. Trouwt de Princes,

DainRooze, in 't jaar 1676. Schoon al getrouwt, en befwangert. In V 1677. De
Heer Padbrugge, eenentwintigde Landvoogd der Moluccos. Leeft met hem eerft in

groote vriendfchap. Koning Amfterdam 's wreedheït omtrent zyn vrouwen. Zyn bloed"

dorftig beftuit, om alle de Hollanders in Amboina te doen vermoorden 9 in 't jaar 1680.

S s 3 Hef
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Het gene de Orangkaja Healefli uitbrengt. JVaar op Pati Limn gevangen, en geftraft

word. Maaltyd in Ternate , met een voornemen om de voornaamfte Hollanders te ver-

moorden, in 's Konings Paleis aangeregt , door den Heer Padbrngge nog tydig ontdekt .

en verydelt. Eerjle uitberfting tot den oorlog door geheime moorden der onzen.

1666.

Man-
darsjah ,

en Sai-

foddienT Uflchen Mandarsjah , en de-

zen Vorft, was ganlch geen

goed verftand; maar zy la-

gen gedurig met malkande-

deren overhoop , 't geen

vrienden. E. Maatfchappy het lieffte zag ; vermits

haar de al te groote vriendfchap tulTchen

die twee niet diende , hoewel hare Edel-

lieden zomtyds wel gelaft hebben, dat

men altyd bezorgen moeft , dat het met
hen tot geen openbare fcheuring quam.

Hoe Uil, en geruft, de Koning van

Ternate 't nu fcheen te hebben, zo had
hy nogtans die ruft niemand , dan 't

gezag der E. Maatfchappy , hem daar in

door haar groot ontzag houdende, te

danken: want anders waren de Terna-
taanen nu nog veel meer tot zyn broeder

Calamatta (die zich nog op MacafTar

onthield) dan tot hem, genegen, waar
onder de Macaflaaren niet weinig werkten.

Egter fchynt 'er tuflchen dien Koning,

en zyn broeder, naderhand een beter

verftand gekomen , en al hunne gefchil-

len, ten minften uiterlyk, bygelegt te

zyn, gelyk wy onder 't jaar 1672,. uit

de brieven door den Heer opper-Land-

voogd Maatzuiker aan zyn Hoogheit,
en door zyn Hoogheit weer aan dien

oppcr-Landvoogd van Indien gefchreven,

nader zullen konnen zien.

In 't jaar 1667. den oorlog met den

baldadigen Koning van Macaflar , Haf-
fanoddin , uitgeberften , en hy door den

ningvan Veldheer en Zeevoogd, de Heer, Cor-
Macaflar, myls Speelman, ook zodanig beteugelt

wonnen, zynde, dat wy meefter van hem, en

ftaat veel zyne landen , op zekere voorwaarden
aan den wierden , zo zyn onder andere leden van

Dni

T
g
e>

'

c vei'd rag» toen met hem, en zyn Groo-

In'tiaar

1667.

DeKo-

nateaV ten > Dy 't zeventiende lid bedongen,
vanKoningverfcheide zaaken , den

Ternate rakende, waar by hy beloof-

de de groote Xoelaneezen , en eenige

goederen , van de Xoela 's na MacafTar

gebragt, of daar verkogt, wederom te

zullen geven , en zynen voorgewen-
den eigendom op de eilanden, Saleyer,

Pantsjano, en op Celèbes Oöft-kuft,
van Manado af tot Pantsjano toe, als

mede op andere landen, in dat verdrag

onder de verhandeling van de MacafTaar-

fche zaaken nader te zien, ook volko-

men te zullen laten vaaren.

Marl. In de twee oorlogen , met den Koning
darsjah's van MacafTar door ons van 't jaar 1667,
trouw, in tot

>

t j aar i<55p, gevoert, had Koning

oflaar-
Mandarsjah, zich al vry wat door zyn

drie-jarig verblyf by ons, op en omtrent 1667.

Celèbes, en by zyn trouw, daar aan ons fcheoor-

bewezen , uitgeput, buiten dat hy in logen-

zyne inkomften, door ons daar te helpen,

al veel fchade geleden had ; waarom 't

zeer waarfchynelyk , en ook redelyk was,

dat men hem met geld op rekening, en
verfchot van zyn jaarlykfche erkentenis,

te gemoet komen zou, temeer, aange-

zien zyn Hoogheit met zyne Ternataan-

fche en Boetonfche Soldaten op MacafTar

tot nader antwoord van Batavia wagten
bleef.

In 't jaar 166J. wierd de Heer, van Speel-

Voorjl, door den Veldheer, en Zeevoogd, ™m 'n

den Heer , Cornelis Speelman , die den
ernate

ijden Maart in Ternate gekomen was, De Heer

den i4den dier maand (volgens opontbod t,e

f
J ^

harer Edellieden, den 23 Hen November "and-
6

in 't jaar 1 666. al gedaan) ontflagen, en voogd
was in des zelfs plaats , als zeftiende der Mo
Landvoogd der Moluccos, op dien zei-

luccos*

ven dag weer aangeftelt de Heer , Maxi-
miliaan de Jong , met den Titel van
Voorzitter.

By 't aanwezen van den Heer Speet*

man wierden de verbonden der Moluk-
fche Koningen vernieuwt, en ook om-
trent verfcheide zaaken , waar in de
Tidorees den Ternataan zeer benadeelde,

nader bepaalt.

Gedurende de beftiering van dezen In 'tjaar

Heer is 'er niet veel voorgevallen, dan 1669.

alleen, dat de Koning Mandarsjah, van Vrede

't begin zyner regering tot in 't jaar 1669. tuflehsu

in de Macaflaarfche oorlogen by den
Heer Zeevoogd, en Veldheer, Speel-

man geweeft , en dat 'er in 't laatfte der

regering van den Heer de Jong een vrede

tuflchen den Koning Mandarsjah , en
Saifoddien , Koning van Tidore

, ge-
troffen is.

In 't jaar 1669 , den 2often April, DeHeeri

quam de Heer, abraham Verfpreet, van
f "ét i

Batavia, en verving den 13 den Mai den zeven- i

Heer de Jong, onder den Titel van tiende I

Voorzitter , als zeventiende Landvoogd Land"
I

der Moluccos; die den 7den Auguftus derMo-!
in 't jaar i6jï. overleden zynde, zo is luccos.

|

door den Koopman, Kornclis Bartelszen Marfier

Marfier, 't gezag hier tot den 2den Juny Gezag-

j

in 't jaar 167Z. waargenomen, op welken h - bber'
1

tyd hare Edelheden weer een nieu- ïn'0»* 1

!

wen Voorzitter , den Heer Cornelis nJpjee
Franks , als agtienden Landvoogd der Franks,

Moluccos , en te gelyk een anderen agtiendi

tweeden perzoon , den Heer , Willem ^"
j

Corput, in plaats van den Heer Gezag- derMo
hebber, luccos.

Ternate
en Tt
dore.

ia
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iC-ji, hebber, Marfier , die na Batavia vertrok,

hier gezonden hebben.

Omflan- Hoe het in dezen tyd met de zaaken

dig be- van Koning Mandarsjah , zo in opzigt

"fit» van de E. Maatfchappy , als in opzigt

van den Koning van Boeton, en van den

Prins Calamatta, die zich noch al op

MacaiTar onthield , ftond, zullen wy ten

Koning naaften by, zo uit den brief, dien de
Wan- Heer, Maatzuiker 9

in 't jaar 1671. aan
darsjah K,oning Mandarsjah , als uit dien zyn

fende"
Hoogheit 5n antwoord aan dien Heer,
en de Edele Heeren Raaden yan Neder-
lands Indien, gefchreven heeft, konnen
zien; uit -welke ons te gelyk blyken zal,

hoe de zaaken ten dien tyde tuflehen

hem, en den Koning van Tidore, fton-

den, mitsgaders, hoe zeer hy ten dien

tyde van de E- Maatfchappy afgehangen

Uit twee heeft j niet durvende ( hoe genegen hy
Brieven, daar toe ook was) op Batavia verfchynen,

ten zy hy eerft uitdrukkelyken kil van

daar bekomen had,

32-7

Brief van den Heer Joan Maatzui-
ker aan Mandarsjah , Koning van

Ternate.

DEze brief komt uit een opregt en zui-

ver genegen herte van Joan Maatzui-
Brief vaD

de Heer
Maatzui- ker , Gouverneur Generaal , en Raaden
seraan

toning

Man-
larsjah.

i

van India aan den grootmagtigen , Pa-

duca Siri Sulthaan Kaitsjili Mandarsjah

,

Koning van Ternate, van de Xoela's,

Saleyer, Pantsjano, Bangay, Gapi, en,

veel andere landen meer, die tegenwoordig

beroemt, is boven zyne , en. boven alle andere

Vorften benedens winds , door zyn groot-

heit , en manhaftigheit;, gevreeft , en door

zyn zagmoedigheit bemint by zyne onder-

daanen , den . oudften en getrouwften

vriend van de Compagnie,, aan wien de

groote God wil verkenen allen gewenfehten

voor/poet , die men hier op aarde begeerën

kan, en dat de vriendfehap zonder vermin-

dering met de E. Compagnie mag zuiver

blyven,. zo lang de Spn en Maan aan den

Hemel zullenfchynen.
Aan dezen grooten Koning doen de

Gouverneur Generaal , en Raaden van

India hunjie^ hertelyk genegene groet eniftfe

,

met belofte , dat ze zyn Koninklyke Hoog-
heit , en alle zyne nakomelingen zullen

befchermen tegens zyne vyanden.

Voorts laten, de Gouverneur , en Raa-
den van India weten door dezen brief, dat

zy van zyn Koninklyke Hoogheit voor-

leden Oofter - MoefTon ontfangen hebben

drie groote brieven. Een in de maand van
Mai op den i^den dag , dien de Prins Ca-
lamatta van Macaflar herwaarts heeft

gezonden met zyn dienaar, Oravira, om
dat zyn Koninklyke Hoogheit den zelven

op zyn vertrek uit MacaiTar aan zyn broe-

der , Kaitsjili Calamatta had gelaten. i<sji.'

Een met de Fluit Claverskerke , op den
liften dag van Juny, en een of den 26ften

Oclober, alle beide uit Ternate, waar
uit de Gouverneur Generaal , en Raa-
den van India, met groote blydfehap hebben

verftaan , den goeden welftand van zyn
Koninklyke Hoogheit, en zyn ganfche
huis, mitsgaders, dat zyn zoon, Kaitsjili

Calamatta, zou befneden werden; waar
mede de Gouverneur Generaal, en Raaden
van India, ^Koninklyke Majefteit .veel

geluk toewenfehtn , en dat hy zyn vaders

Koninklyke voetftappen mag navolgen.

Maar 't was den Gouverneur Generaal,

en Raaden van India, zeer l'eet , om te

hooren het ovcrlyden van den Prefident,

Abraham Verfpreet, om dat hy verftandig

was, enkennis had, om de zaaken van de

E. Compagnie, en de Molukfche Ko-
ningen, wél te beftieren, en om dat zyn
Koninklyke Hoogheit zo ernftelyke ver-

zoekt om een ander bequaam man en ver-

ftandig Prefident te mogen hebben , zo
hebben wy daar goede zorge voor willen

dragen, zulks wy daar toe verkoren hebben

een man , die veeljaren in die landen , be-
nedens winds, en ook voor dezen in die

landen van Ternate , en Macafiar , de

Compagnie gedient heeft , bekent in de

Maleitze Taal , en ervaren in den omgang
der Molukfche volkeren, genaamt Corne-
lis Franks , zynde jongft geweeft fecunde

perzoon in Ambon , maar ten aanzien de.

zelve in de landen van Banda , en Amboi-
na, voor den dienft van de E. Compagnie
nog iets te verrigten heeft , zal hy eerft in

de maand Juny in Ternate konnen ver-

fchynen j ondertujfchen gaat zyn Huisvrouw
met dit fchip vooruit , en. terwyl de Koop-
man , Sr. Bartelszen , uit Ternate verzogt

heeft te vertrekken, zo gaat in zyn plaats

de Koopman , Willem Korput , die mede
een verftandig man is. Uw Koninklyke
Hoogheit word nu verzogt , en mede ge-

recommandeert den voorfchreven Prefident

in alle voorvallende zaken te aflïfteeren,

op dat alle zaken tot het gemeene beft van
de E. Compagnie, en den Koning, wel
mogen beftiert worden, waar op de Gou-
verneur Generaal , en Raaden van India

,

zich zullen verlaten.

Ons is mede leet om te hooren geweeft,

het affterven van die oude Koninklyke
Vrouwe, Djouw Manira, de welke zo

hoog al van jaren , door Gods zegen met

zo veel eere , en reputatie ih deze wereldt

geleeft heeft , zo dat het niet te verwonde-

ren zy, dat daar over by zeventien Ko-
ninklyke perzoonen, zo wel mannen, ah
vrouwen , zo groot een rouwe bedreven is,

waar over wy ook zelf bedroeft waren , en

nog te meer , om dat over hare begraveniffe

tuffchen Ternate, en Tidore, queftie ont-

ftaan
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ftaan was, zulks de Koning van Tidore,

na veertig dagen , niemand van zynent

ivegen op bet doodmaal wilde zenden ; ook

daar na , als zyn dogter , de Princes

Songarda ,
quant af te fierven , het zelve

aan uw Koninklyke Hoogheit niet deed

bekent maken ; ons aangenaam zynde, dat

evenwel uw Hoogheit dat niet in zyn her-

te bewaarde , maar egter volftandig blyft

by 't verbond 'van vriendfchap, ten aan-

wezen van den Admiraal, Cornelis Speel-

man, op Macaflar tuffchen Ternate, en

Tidore, gemaakt, en bezworen , daar de

E. Compagnie uw Hoogheits wysheit , en

vreedzaamheit , doet aan bekennen.

De brief, door uw Koninklyke Hoog-
heit na Boeton gefchreven, is hier mede

gelezen, en ook al, 't geen uw Hoogheit

daar meer van bekent maakt , gelyk ook 't

zelve ons alvorens bewufi is geweefi ; zynde

't uw Koninklyke Hoogheit niette wyten,

dat de Ternataanen , de welke , op 't ver-

zoek van den overleden Boetonfchen Ko-
ning, tot Boeton verbleven waren, zich

niet na bebuoren gedragen hebben; en daar-

om was 't ons aangenaam, dat uw Hoog-
heit den Lieutenant Goepila over de

Xoela 's en Tamboeko had gezonden , om
dat volk weg te halen.

De Prefïdent op Macaflar had ook uit

onzen laft ginder geftiert eenen Capitein

Cop , die daar Equipagiemeefter is

,

om na die dingen te vernemen , de welke in

de maand Juny tot MacafTar weder is te

rug gekomen , hebbende op Boeton die Ter-
nataanen niet weer bevonden , zynde eenige

na Ternate met Diparamba vertrokken,

en eenige met Sengadji Motier op Tibore
by Limmanimpa geretireert ; en alzo 'er

tuffchen die van Woena, en Tibore, eenige

onlufien waren ontftaan, zo zyn die van
voorjchreven Kapitein weer vereffent, en

hebben die volken malkanderen belooft, zo

de een van den ander na dezen ongemak

quam te lyden , malkanderen daarom niet te

zullen bezwaren; maar daar over hunne

klagten aan de Compagnie te doen, en aan
uwe Koninklyke Hoogheit, zynde toen

ook met een Limmanimpa , en die van
Tibore, en Woena, ter degen onderrigt

,

hoe dat ze zich omtrent die van Boeton
moeften gedragen, gelyk de Koning, en de

Regering van Boeton, hebben aangenomen
voortaan met alle getrouwigheit het Con-
tract tuffchen de E. Compagnie, Ternate,

en Boeton, in 't jaar \66\. tentyde van
den Admiraal Speelman, en ten bywezen
van uw Koninklyke Hoogheit, gemaakt,
te zullen agtervolgen , waar mede dan alle

verfchillen aan weêrzyden zullen weggeno-

men blyven tot beider geruflheit : want
daar eenigheit is , daar is God. Hier
dotr vermanen wy den Koning, en Groo-
ten van Boeton , met recommandatie,
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dat zy, by voorval vart eenige queftie, het x^£
zelve na Macaflar aan den Prefïdent zou-

den bekend maken , dat ze bequamelyk doen

konnen, om dat het naby gelegen is. Zul-
lende de Koopman Corput, die dog de

ftraat van Boeton pafleren moet, en ook de

Opperhoofden van 't fcheepje, dat eerft

op Macaflar aangaat, en kort daar na
Jlaat te volgen, uw Hoogheit berigten,

hoe het op Boeton , en Pantsjano , toegaat.

Met dat voorfchreve fcheepje zal de
Prefïdent op Macaflar uw Hoogheit ook

laten weten , al 't geen uw Hoogheits ge-

zag aangaat, en hoe zich uw broeder,
Calamatta , componeert ; mitsgaders aan
uw Hoogheit ook daar benevens zenden een

rolle van al de Ternataanen, die nog op

Macaflar by Djouw Calamatta zyn, met
hunne namen, als wanneer uw Hoogheit
dan kan laten weten , welke by begeert na
Ternate gezonden , en welke by begeert tot

zyn broeders dienft op Macaflar gelaten te

hebben, op dat wy dan daar na tot uw
Hoogheits befte genoegen daar in verder

order mogen ftellen.

Ook wordt aan den Prefïdent geordon-
neert , dat by Cronghong , en andere
Macaflaarfche Koningen, bekent zal ma-
ken, boe de Compagnie aan uw Hoogheit
op hare fchuld agtien duizend Ryksdaalders

heeft verftrekt , en dierhalven zy ten eerften

dienen te voldoen, als daar dan op eenige

betaling volgt , zo zullen wy vorders zorge

dragen, dat het geit uw Hoogheit ten

eerften worde toegezonden.

Uw Hoogheits onderdaanen van Saleyer

zyn nog al wyd en zyd verftroit ; ook heb-

ben zy op 't eiland tegen malkanderen zeer

oneenig geweefi , hebbende de Galeran onto
zich zeer wederfpannig gedragen , zo dat de

Prefïdent weder gelaft bad, den zelven te

vangen; maar by is 't ontvlugt.

Nu begon het zich beter tefcbikken, be-

ginnende de uitgewekene weder te komen,

zo dat wy hopen, dat de Negryen baaft
weder op hun ftel zullen geraken , daar wy
den Prefïdent gelaften wegens uw Hoogheit
goede zorge te dragen, op dat uw Hoog-
heit, ah de luiden hunne hantering, en

nering , in geruftheit weder beginnen te doen,

weder zyn jaarlyks regt , ö/Oedepi, mag
genieten; daar voor uw Hoogheit van
wegen de Compagnie op ftaat gelet te

worden ; want de Compagnie zal voor uw
Hoogheits profyten , als voor haar eigen

zelven , alzo zorge dragen , en als de

Saleyers ook in vermogen zyn fchatting op

te brengen, aan Djouw Calamatta, uw
broeder, het profyt van de drie Negryen
worden betaald, en op dat uw Hoogheit
van haare zaaken alle jaren kennis mogt

krygen, zo zal ieder Moeflon een van de

fcheepen , die wy na Ternate fileren , op

Macaflar aangaan , om brieven van den

Pre-
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'1671. Prefident, en Djouw Calamatta, mede te

nemen.

. Het nederleggtn van de gefchillen op V

eiland Sangir is mede een goede zaak , zo

dat wy ons verheugen, dat niet alleen de

Koningen van dat eiland, maar ook van

Gorontalo, Limbotto, Tamboeko, Li-

mau, Mangenitoe, en Tagulande, met

hunne Grooten op Ternate zyn verfchenen,

•waar by ww Hoogheit, en haare onder-

daanen op Ternate heeft konnen blyken , hoe

God de Heer des Compagnies, en uwe
•wapenen gezegent heeft , en hoe zeer uw
Hoogheits Koninkryk door des Com-
pagnies magt en flerkte verbetert is.

En dewyl tot weljland en verzekering

van uw Hoogheit, en haare landen over

het groot Kafteel Orangie, daar de Com-
pagnie zulk een groeten lafi van dragen

moet ,
goedgevonden is, dat in zyn volko-

mene groote te laten blyven, en te degen te

doen repareren , en fterker te maken , op

dat het uw Koninklyke Hoogheit, en

den haren , dienen mag tot een befcherm-

plaats in tyd van nood, zo en willen wy
niet twyffelen, of uw Hoogheit zal aan

dat werk de behulpzame hand door haare

onderdanen bieden.

'tot teeken van 's Compagnies onver-

anderlyke vriendfchap , en onze hertelyke

groote toegenegenheit , zo worden nu met

dit fcheepje de Paauw aan uw Koninklyke

Hoogheit gezonden diverfe onderflaande

goederen, die wy vertrouwen dat aange-

naam zyn , en met behoorlyk fatzoen zullen

werden ontfangen.

1 6 ellen Groen Laken.

20 dito Carmofyn.

\6 ellen Groen Hollands Felp.

7 Gebloemde Bethillis Ternataans.

4 dito CaJJ'a Bengala.

40 ps. Grove gebloemde Sjavonye.

10 ps. geforteerde Bengaalfe Armo-

zynen.

zi ps. Zyde Petooien.

1 vat Alom.

2. groote kajfen met Rozewater.

En dewyl uw Koninklyke oudfle zoon ,

de Prins Amfterdam, nu al begint tot

manbare jaren op te groejen , zo word voor

zyn Excellentie byzonder, tot teeken van

de goede gedagten , die de Compagnie over

hem heeft, 't navolgende gezonden

:

y el rood Laken.

1 vergulde Snaphaan.

1 Ring-kraag.

1 Houwer, en

1 Hoed met pluimen,

I. Deel,
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Met vertrouwen , dat die jonge Prins, ^^j

uw Hoogheit altyd zal blyven toedragen de

fchuldige gehoorzaamheit , en zich oeffenen

in alle Princelyke deugden.

Batavia in 't Kafteel den 1 j-den Fe-
bruary in V jaar \6iz. Onder ftond de

Gouverneur Generaal.

Was geteekent,

Joan Maatzuikér.

Brief van Kaitsjili Mandarsjah, Ko-

ning van Ternate , aan den Heer ,

Joan Maatzuikér.

DEze brief werd gefchreven uit een Brief des

opregte en goede genegenheit van Pa- Konings

duca Siri Sulthaan Kaitsjili Mandarsjah , ¥ a"".

Koning van Ternate , aan myn vriend de aan
J

^e
E. Compagnie, en de Gouverneur Gene- Heer,

raal
, Jan Maatzuikér , en alle de Raaden Maat-

van India, die 't gebied hebben over de
zulkeri

E. Compagnie, zo boven, als benedens

winds, die God wil zegenen in deze we-
reld, en over al, waar de E. Compagnie
in India 't gezag heeft.

Vorders hier na laat Paduca Siri Sul-

thaan aan den Gouverneur Generaal , en

alle Raaden van India weten, dat de brief

met de fchenkagië, die de Gouverneur
Generaal, nevens de Raaden van India,

gezonden* heeft , behouden , en wel heeft

ontfangen, welke Paduca Siri Sulthaan,

en alle de Grooten , met vernoeging hebben

ingehaalt , en met zodanigen eere , als brie-

ven van groote Koningen toekomt; dezel-

ve is geopent
,
gelezen, en de inhoud Wel

verftaan, te weten, dat de Gouverneur, en

Raaden van India , een bequaam perzoon

van goed ver(land hebben gekoren , die mede

kennis heeft van 't land van Molucco wel

te regeren , met name Cornelis Francx

,

om Abraham Verfpreet te vervangen, als

nog een perzoon , Willem Korput, in de

plaats van den Koopman , Bartelszen

:

die twee perzoonen zyn, by my aangeno-

men. Nog heeft de Gouverneur Generaal

verzegt , dat ik den Prefident wilde Behulp-

zaam zyn op 't land van Molucco, in de

verrigting van de E. Compagnie.

Verders maakt Siri Sulthaan bekend aan

den Gouverneur Generaal , en Raaden
van India, dat ten tyde, wanneer ik op 't

land van Macafiar was , en gewoont hebbe,

te gelyk met den Heer Admiraal , Kornelis

Speelman, is 'er een van de Grooten van

Ternate geweeft, die hulpe heeft bewezen

aan den Prefident Abram , en is weder na

Ternate vertrokken , dien ik by den Prefi-

dent, wanneer hy nog 'm 't leven was, ge-

holpen hebbe, en toen Abraham dood was j

heb ik Bartelszen geholpen.

T t Ver-
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1671. Verdersfchoon de Gouverneur Generaal,

en Raaden van India , in hunnen brief niet

hadden verzogt myn bulpe , zoude ik egter

in alle billykheit, en zo *t behoort , de

Compagnie geholpen hebben , alhoewel myn

volk nu zo niet is , als wel voor dezen. Nog
make ik bekend , 't verhaal van Ternate,

en Tidore, gelyk in den brief'van voorleden

Moeflon hebbe gedaan, dog hem is daar

niet aangelegen .getveejl : want ten tyde als

Paduca Siri Sulthaan Tsjina heeft laten

befnyden , en alle de kinderen van de

Grooten in Ternate, zo heeft Paduca

Siri Sulthaan den Koning, en al de Groo-

ten van Tidor geroepen , en die in Ternate

zyn, dog de Koning was ziek; zo heeft

by den Goegoegoe, Kapitein Laoet, de

andere Koninks kinderen, en al de Groo-

ten, gezonden , die alle in Ternate geko-

men zyn , en hebben alle daar gezamentlyk

gegeten en gedronken, en ieder na zyn wel-

gevallen fpeelen aangeregt t en dat veertig

dagen, en veertig nagten ; daar na hebben

de Grooten van Ternate gezonden , om de

Grooten van Tidore n* Tidore te geleiden,

die alle met groot genoegen zyn weder-

gekeert, en tot nog toe geen misnoegen hebben

getoont.

Verders hebben de Gouverneur Gene-

raal, en Raaden van India, aan den Pre-

fident op Macaflar bekent gemaakt, dat hy

Kapitein Kop na Boeton zou zenden,

om de volkeren van Boeton , en Pantsjano,

te vereenigen. Volgens Contract, by my

,

en den .
Admiraal , en de Koningen en

Grooten van Boeton, gemaakt.

Als mede te vereenigen den Koning To-
duna, den Koning van Tibore, Lamme-
nipa, Sengadji Moeda, 't geen Paduca

Siri Sulthaan, en alle de Grooten van

Ternate , aangenaam is geweeft om te hoo-

ren, en houden ons aan 't Contract.

Dog als ik op Macaflar was, dagt ik,

dat Lammenipa geen auaad aan my zou

doen, en ik heb tegen den Admiraal gezegt

,

dathy hem zou zenden na 't land Pantsjano,

'/ geen myn volk is, om aldaar de wagt te

houden : want de Koning van Boeton

heeft niet een gras je daar op, dat het zyne

is. Ik-, en de Admiraal , hebben tegen Lam-
menipa gezegt, dat wy niet te luifleren,

en niet te doen hadden met de berading van
Boeton, maar dat hy die van Boeton met

vreede zoude laten. Ook heb ik hem ge-

zonden na Tibore, zo dat het zyn eigen

wil niet is, maar ik, en den Admiraal,

hebben hem daar gezonden, om te woonen.

Ik ben zeer verwonderd over den Koning,
en Grooten van Boeton , om dat de Ko-
ning Woena aan my een brief gefchreven

heeft , die my Meindert gebragt heeft.

Zo zegt de Koning Woena, na 't ver-

trek van Kapitein Hop is de Kapitein

Laoet van Boeton gekomen , en heeft twee

U K S E
lieden van Pantsjano van de plaatze Loe- 1671;

haja, en een Ternataan, die op Loekye
woonde, te zamen drie perzoonen, weg-

genomen; dog Radja Woena zegt, dathy
't zelve nog niet gerevengeert heeft , maar
isaagt alleen op myn befebeid. JVog hebben

de Grooten van Boeton een brief aan my
gezonden , die Jan Papoa gebragt heeft

,

waar in hy verzoekt, dat Lammenipa in

'j land Pantsjano mogt afgaan , waar over

ik zeer verwondert ben, en dat over die

raadjlaging van den Koning van Boeton,
als ook van Soegoebofie , Wanfitonniaj
Handuca , en Bononca , dat zyn alle myn
landen, maar voor dees tyd beelden zich de

Koning en Grooten van Boeton in, dat

hy my gelyk is, nog wil hy myn landen

nemen , en onder zyn gebied brengen. Dog
ik zal het dit jaar inzien, om dat ik Goe-
goehoe Lammenipa , Sengadji Moeda,
en den Schryver, met name Telleboe, die

Kapitein wezen zal, gezonden heb, ten

geleide van den Gezant van den Koning
van Woena, en den Koning van Tiborej

en Kapitein Telleboe heb gezonden , om
op dat eiland Pantsjano te wocnen, en ik

heb Kapitein Telleboe belafl , dat het volk

van Pantsjano niet na Boeton, nog die

van Boeton na Pantsjano, vertrekken
,

waar van ik den uitjlag zal te gemoet zien ,

nog make ik bekent, dat ten tyde van den

ouden Koning van Boeton, die dood is,

de Goegoehoe Lammanipa , en al de

Grooten van Boeton hebben den oude

Kapitein Laoet, Kaitsjili Lakafii, Boe-
ton Lajava, en Kaitsjili Tsjiribaja, als

Gezanten na Ternate gezonden, en ver-

zogt met my te raadjlagen over den byjland,

en hulpe, om de plaatze Klcnfis, en de

inwoonders , die onder hen bchooren , te

vermeefleren , zo hebbe ik met de Gezanten
veraccordeert , en beflooten, dat , zo wan-
neer de plaats Kienfis verovert wierd, zy
onder my zou behooren , en zo niet , zy

egter onder my zou ftaan j ik hebbe toen

Kapitein Telleboe met magt , en twee

Chaloepen , na Boeton gezonden , en daar na
naar Kienfis ; wanneer zy daargekomen zyn,

hebben de volkeren van Klcnfis zich voor

Kapitein Telleboe vernedert, en onder my
begeven. Egter zoeken die van Boeton V
volk van Kienfis op te rokkenen; dat maakt
Paduca Siri Sulthaan aan den Heer Gou-
verneur Generaal bekent, en indien 't volk

van Boeton iets wilde zeggen, uw Ed.
believe het niet te gclooven; nog make ik

bekent, wanneer ik op Macaflar woonde,
heb ik Kapitein Betite , en 't volk van
Ternate, gezamentlyk met het volk van
Xoela

, fterk vyfenzeventig mannen , en

ook 't volk van Boeton Goegoe , en

Lammenipa, drieenzeventig mannen, we-
der na Boeton gezonden, maar die Ko-
ning, die jongft gejlorven is, met name

Kaitsjili
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Kaitsjilj LelTumbata, htcjt gelajl, al dat

volk dood te Jlaan, en bcb ik over dat

quaad doen tot nog toe geen regt gedaan
,

alzo ik agtcrvolge en nakome 7 Contract,

dat op Macaflafj en Boeton gemaakt is$

ten tyde dat ik aldaar tv ts te zamen met

den Heer Admiraal Cornelis Speelman,
reprefenterende den Heer Gouverneur,
en Raaden van India , en dat uit de naam
van de Prins, en de Heeren Staten, van

ivegen de E. Compagnie , hebben zamen
gezworen Maar ais ik 7 overdenke, is 7
voorwaar een groot fchelmjluk-f dog als ik

wederom denke , dat ik, en lry, vrienden

van de Compagnie zyn, en dat de Ë-.

Compagnie zuh op hem vertrouwt ; maar
hy een vriend van de Compagnie zynde

,

gelyk ik mede , wie is de eerfte , en de oud-
fte vriend} dog wy verbinden ons aan 7
Contract, te meer , dewyl wy 7 zelve

hebbe bezwooren , en vreeze voor God , en

ik zou voor de andere Koningen , die

Compagnies vrienden zyn , befchaamt

Jlaan, indien ik 7 zelve brak. Verders

de Heer Gouverneur Generaal, en Raa-
den van India zouden geern 7 groote Fprt
Orangie zo als 7 ^oor ^ze» getveeft is

'weder opbouwen , dat gevalt Siri Paduca
Sulthaan, en alle de Groóten, en is hun

aangenaam geweeft ; dog 7 is als-een Thuin,
die verwildert is , en weder te regt gebragt

moet worden; dan zal men daar in plaats

riemen, als te voren, en myn land zal ik

wedergeven, als te voren, op dat het Con-
traót niet verbroken worde.

Nog maakt Paduca Siri Sulthaan aan
den Gouverneur Generaal , en Raaden
van India, bekent, wanneer met de hulpe

Gods de aanfiaande Oofter Moeflon komt,

is myn wil om op Batavia te komen, om by

myn leven, en voor myn dood, het aange-

zigt van den Heer Gouverneur Generaal,

en Raaden van India , nog eens te zien,

alzo wy te zamen oud zyn ; dog ik verzoe-

ke , indien ik niet op Batavia komen mag,
dat het my met een briefje bekent gemaakt
word.

Nog make ik bekent aan den Gouverneur
Generaal, en Raaden van India, dat de

Prefident van Macaflar, en myn broeder,

Kaitsjili Calamatta , hebben Jan Papoan
in Ternate gezonden , die Goud , en andere

goederen, gebragt heeft van wegen den

Koning van Goa , tot betaling van wegen
de volkeren van Xoela, zeventig Macaf-
faarfche thaylen Gouds, een Goude Krits,

een Hafegaay , zes Macaflaarfche Kleeden,
en duizend Ryksdaalders in Macaflaar-
fche Maafen , als nog gekogt een ftuk Bro-
cade, de waarde van acht Ryksdaalders
de el; maar van 7 Goud , en 7 ander
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die goederen te laten weten. De Terna- 167 a

taanfche volkeren, die op Macaflar woonen,
en weggeloopen zyn van dien tyd , dat ik

vertrokken ben , en de volkeren van de

Chaloep , en hunne wapenen , welker
namen ik op een klein briefje heb gejlelt

,

verzoeke ik dat my mogen toegezonden wor-
den, maar de oude Ternataanen, die by

myn broeder zyn, als mede, die ik uit

Ternate heb gezonden, om by myn broeder
te woonen , daar mede heeft myn broeder
zyn believen te doen, waar over ik ook. een

briefje aan den Prefident, en myn broeder,

heb gefchreven.

Voor dees tyd heb ik niet anders te zen-
den, als een Houwer met een uitgewerkte
Schee, met Goud ingelegt, die een Am-
boinees van Pieter Sweeris heeft gekogt

,

daar na heeft de Amboinees dien van myn
vader Padoeca Siri Sulthaan Modafar

,

Djouw Colanq_ Ternate tot een Homagie
gegeven, die ik nu geve aan de E. Com-
pagnie , tot teeken-y dat ik nog leve , nevens

dezen brief.

Die dezen' Houwer brengt, is een Pa-
poëfche jödgen, welken ik verzoeke dat
myn vriend met een goede genegenheit believe

aan te nemen, en dat tot een teeken van
wederzydfchs vriendfehap , en dat voor

altyd.

'-

Onder de regering van den Heef
Landvoogd, -Cornelis Franks , heeft de
berg , Gammacanorre , op 't eiland

Gilolo gelegen (die wy elders te voren
zeiden , dat met die van Ternate, en die

van Makjan maareen onderaardfeh hoofd-
vuur heeft ) ook gebrandt

, gelyk dit uit

dezen volgenden brief van zyn Agtbaar-
heit, en den Raad in Ternate, aan den
Heer Willem Maatzuiker , Landvoogd in

Banda, en zyn Agtbaarheits Raad, den
nften Augufty in 't jaar 1673. gefchre-

ven, nader blykt

:

WY konnen niet voorby gaan , U E. te

notificeren twee noit gehoorde of be'

leefde wonderen. Voor eerft , dat Sondag
7 avonds , den loften Mai , de groote en

hooge berg, Gammacanorre, wel dertien

Mylen van hier, ten meerendeelen in de

lugt is gefprongen , door 7 welke het 7 an-
derendaags, zynde Pinxfter-dag, zo duifier

geworden is , dat men byna geen menfehen
bekennen kon. Daar was geen kleene aard-

beving mede vermengt, en 't aardryk, zo
hier, # /j o/> Manado , Sjauw, ja Sangir

j

en Mangindanao , wei honderd Mylen

-

Brief

van de
Heer
Franks.'"

in 't jaai

1673.

goed, wijl ik den prys niet, daarom ver

zoek ik aan den Prefident met 7 ander

van hier, en wie weet , hoe verre wel 9

wierd wel met een voet dik aflche bedekt.

In zee is ook ongeloofelyk veel 'er afgefto*

ven, zo dat het Fluitje, de Sandlooper^
Moeflon, dat hem believe tny den prys van in 't kenen en wederkeeren na Manado,

T t 2, w
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iurfcheide maaien door de afch opgehouden,

en niet in {iaat geweefl is, om voort te

geraken. Ook zyn aan den voet van den

berg , Gammacanorre , eenige huizen
,

en Negryen, door de fwaarte der alTche

nedergejiert.

Het tweede is, dat den uden dezer

*S nagts tujfchen tien en half elf een Aard-

beving ons fchielyk overvallen heeft, wel-

kers davering zo fchrikkelyk geweefi is , als

men gelooft, dat byna oit is gcfchied, de

welke zo fel aangroeide , dat de Terna-

taanfche berg aan de Suid-kant van onde-

ren tot hoven toe gefcheurt is. Des Koningj
Mandarsjah's (leene huizen zyn onder den

voet gefiort , (lukken van bergen zyn
gezonken, en alle pannen -daken , nevens

verfcheide muuren , ter aarde gevallen , en

de zee onflelde in dier voegen , dat de

fchepen, hier ter Rheede leggende, alle

meenden te vergaan. Daar zyn ook veel

viiTchen op ftrand geworpen , met meer

zeldzaamheden , en, dat het jammerlykfle

is , de zelve beving duurt nog tot op heden

toe, ende is hier niet, als een jammerlyke
verwoeiling te zien'.

En by een nader brief van dien Heer
^ierd het vervolg van dien, zelf nog in

de maand van September ( dat al vry lang

is) beveiligt.

verzoek

omtrent

de Hoe
wam oliepit

«1

Ito

overle-;
zedert den .

• Niet laftg hier na, in 't zelve jaar ^73-

1673. verzogt Koning Mandarsjah , 'dat Man-
t

men de Hoewamoheleezen , die van 't
dar5

J
ah

i

'

eiland Ceram in Amboina aan 't Hoofd-
Kafteel, by den Roodenberg, onder de
Mooren geplaatft waren, aan hem over-

geven zou ; dog dit wierd door haare
'^"a"*

Edelheden den iSftcn February des zelven g^
'

jaars, by haar fchryven aan de Regeering
van Amboina, uitdrukkelyk verboden,
en afgefch reven.

OndertufTchen begon Mandarsjah nu in^tjaa

al een vorfl van jaren te worden, gelyk 1674.

wy dit klaar uit het laatfl van den voor-

noemden brief konnen zier

welken tyd 'er ook zeer weinig van
belang tot het einde van zyn leven voor-

gevallen is j uitgezeit alleen , dat na de
dood van den Heer Franks (die den
1 j-den Juny in 't jaar 1674. ftierf) de
opper-Koopman, de Heer, Wdlem Kor-

ptit, by den Raad aldaar als Gezaghebber
(v/nem

aangeftelt, en in 't jaar l6"7f , den z^n Kotput,

February, door haare Edelheden negen- negen-
}

tiende Landvoogd van de Moluccos, met V
ei,d

.f

den Titel van Prefident, of Voorzitter, voogd
gemaakt is-, maar eer deze tyding in der Mo-

Ternate quam , ftierf Koning Man- ,ucco*.

darsjah in de maand January , na dar hy °e dood

zevenentwintig jaaren geregce;r had ^"j
|

Hy liet vier zoonen, te weten, Kaitsiili Mnn.

Sibori, darsjah.
|

.:.:,

il!

«I-

%
*

In 'tjaar
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Amfter-

dam, der-

liglte

Koning
van

Ternate.

Sihori , Pj-ins Rotterdam , Malajoe ( die

by zyn vaders leven Priefter geweeft is.,

in 't jaar 1708. nog leefde, en niet wel

by zyn zinnen was) en den Prins To-

lucco , na.

Hy fchynt (zo uit den voornoemden
brief blykt) ook een zoon, Kaitsjili Ca-

lamatta, of Tsjina, genaamt, gehad te

hebben-, dog die zal waarichynelyk al

by zyn leven, nevens meer andere van

zyne kinderen, overleden zyn, alzo ik

na zyn dood daar noit van heb hooren

fpreeken. Buiten deze zoonen liet hy
ook twee dogters na, van welke de oud-
fte, Bokje, of de Princes Gamma Lamma,
en dejongfte, Bokje Maulonda genaamt
was, van beide welke in 't leven van
den volgenden Koning meer zal gefpro-

ken worden.

Kaitsjili In Koning Manddrsjah 's plaats wierd
Sibon.of zyri oudrte zoon, Kaitsjili Sibori (of an-

ders doorgaans Kaitsjili Amftcrdam , of
Koning Amfierdam, genaamt) als der-

tigfte Koning van Ternate óp den iften

February in 't jaar 167y. aangeftelt
,

hoewel Suifoddien, Koning van Tidore,

op de oude Ryks-wet ziende , oordeelde,

<lat eene Bareffi alleen tot de Kroon ge-

regtigt was.

Hy wierd op dien zelven dag ge-

kroond, en bezwoer ook alle de ver-

bonden zyner voorvaderen , met de E.

Maatfchappy aangegaan, zeer plegtelyk

op de Punt , het groot Bolwerk ge-

naamt ; van al het welke hy ook orden-

telyk den S^en July na Batavia, en na
andere plaatzen, door een Gezant ken-
nis gaf.

In dit zelve jaar , waar in ook de

Heer, Daniël Hellemans , hier als Com-
miiTaris geweeft is, quam de Heer Voor-

de Ghein, zitter Korput den ij-den Juny te fterven,
Gezag- in wiens plaats de Koopman, Jacob de

Ghein, 't gezag voor een tyd waarnam

,

tot dat men in 't jaar 1.676. te gelyk berigt

arrhou- kreeg van de dood van den Heer, David
er als Harthouzver , die in des overleden 's plaats
'inngfte

ajs twn:tjgfl;e Landvoogd der Moluccos

oad gekoren ; dog op de reize tufïchen Ma-
caflar en Ternate den Sften Mei omtrent

Boero overleden was, den welken men
den 3often van die maand in Ternate be-

graven heeft,

e Ghein Daar op nu wierd de Heer de Ghein in

lürekt dit zelve jaar 1676. opper-Koopman, en

volftrekt Gezaghebber, door den Heer,
Antonï Hurdt (die als CommifTaris dei-

drie Oofterfche Landvoogdyen in Sep-
tember of Oclober in Ternate quam,
om op alles order te ftellen) gemaakt,
en hier ook zo voorgeftelt.

Onder alle de Koningen van Ternate
is 'er geen geweeft , die verder uitge-

fpat, en daar door zich zelven, en zyn

$5}

j
Korput

I overle-

J
den , en

N de Heer

hebber.

der Mo-
uccos

ver-

eden.

ebber.

ryk ,' meer benadeelt heeft , dan deze 1671.'

Koning.
Hy was een Vorft, die verftand, en

oordeel genoeg had, zo hy 'tmaar wel
voor zich zelven, en voor zyne onder-
zaaten, had weten te gebruiken. Ook
was hy van een zeer medegaanden aart,

maar te gelyk ook zeer los, en wulps,
en, zo hy 't ongeluk had van een quaad
raadsman te hebben, zeer ligt om te

zetten 5 hebbende geen zorge over het

toekomende, gelyk hy ook daar door

tot verfcheide buitenfporigheden verval-

len is.

Hy was geen TuiiTcher, nog Speler ;

maar een Held in het drinken, in zekere

gevallen baldadig omtrent de zynen, en

zomtyds in de zotte kuren, die hy aan-

greep , onverdragelyk. Zyn zugt tot

het Madat- of Am fioen-drinken maakte
hem niet alleen vadzig , en flaperig

(gelyk 'er dat doorgaans opvolgt) maar
ook zeer wifpelturig in zyne minneryen,
die meeft met geweldenaryen, en moor-
den , haar einde namen, of meeft daar op
uitquamen

,
gelyk wy hier nog om-

ftandig zien zullen; hoewel de laatfte

van zyne Gemalinnen daar een fchot

voor heeft weten te fchieten , en middel

te vinden, om voor zyne geweldenaryen,

aan verfcheide van zyne vrouwen ge-
pleegt, bevryd te blyven.

Gelyk hy , in zekere gevallen zeer

meegaande, en byna alles infehikkende,

was , alzo had hy weer ftuipen van zulk

een trotsheit , en opgeblazenheit , dat

men werk had, om hem daar omtrent
waar te nemen , 't geen hem dan fchie-

lyk, zo men hem niet wel vierde, óf
zyne zinlykheit en meening niet te wel
gevat had, van 't eene uiterfte tot het

andere, en van de grootfte bezadigdheit

tot oproerige bedryven vervallen deed.

De Koning Saifoddien, en hy, mog-Hoon,"
ten malkanderen niet wel zetten ; ook <?°° r

.

Sai*

gaf de eerfte 'er dit jaar al een vry hem'aan-
ruwe blyk af, als hy Koning Amjierdam, gedaan,

hem komende bezoeken, de Hof-poort
op Tidore, zo als hy 'er in meende te

ftappen , voor 't hoofd ftiet, en ze toe-

fluiten liet; 't geen hy hem by zeker

geval weer betaalt zette , met zyn touw
ftil, en zonder 't nemen van affcheid

,

los te maken.

Niet lang na zyne Krooning zyne

gedagten over de eene of de andere Prin-

ces latende gaan, om daar mede, aan-

gezien hy nu in de twintig jaren oud

was , te trouwen , Idioot hem te binnen,

dat Koning Mandarsjah nog in zyn leven

al om zyn broeder , Calamatta 's , dogter

verzogt had. Zy was een Princes van

veel verftand, van een deftige opvoe-

ding , en verder ganfeh niet onbehagelyk

Tt 3 in
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r67j.

Trouwt
de Prin •

ces , Dain
Rooze.

In 'tjaar

1676.

Schoon
al ge-

trouwd
,

en be-

fwan-

gcrd.

in zich zelve, alzo zy ongemeene' hoe-

danigheden bezat, en zich zelve op naa-

ren tyd daar zeer wel van wift te be-

dienen.

Wanneer die Koning nu op Macaflar

was, had hy de zelve voor zynen zoon,

Kaitsjili Sibori, tegen dat hy in ftaat zyn

mogt van haar te konnen trouwen, niet

alleen verzogt; maar zynen broeder ook

daar toe gebragt, dat hy hem de zelve

volkomen toezeide.

Deze Piïnces , in 't gemeen Dain

Rooze genaamt, quam door verfcheide

andere tuflchen-vailen (behalven Man-
dafsjab's dood) in 't jaar 1676. aan een

Macaflaarfch Prins, zonder dat Koning
Jmfierdam dit wilt. , te trouwen , die in

dit zelve jaar haar den 8ften July zeer

plegtelyk van zyn Oom , den Prins Ca-

lamatta , door een Gezant verzoeken , en

zeer koftelyke gefchenken van Goud, en

biiver, aan zyn gewaande Bruid 'er ne-

vens gaan liet.

De Prins Calamatta weigerde hem de

zelve, en gaf tot reden, dat zy niet al-

leen al eenige maanden aan een Macaf-

laarfch Prins uitgehuwelykt , maar ook

al by hem fwanger, en dat dit alles ver-

oorzaakt was, om dat hy niet eer na

haar omgekeken , en zich zo weinig aan

haar. gelegen had laten leggen.

Het was zo verre van daar, dat dit

zyne genegenheit tot deze Princes eenig-

zins zou hebben doen verflaauwen, dat

hy in tegendeel , tegen alle gedagten

aan, daar in zeer beftendig bleef, zeg-

gende haar te willen hebben , en ook
middel te weten, om dien Macaflaar-

fchen Prins te doen afltaan , en ze aan

hem over te geven ; dog hoe zy by hem
gevaren is, zullen wy aanftonds zien.

Pas te voren had hy, door dit nieuw

vyer ontitoken , de Princes van Taboecan
(een ryk op 't eiland Sangir, niet verre

van Ternate gelegen) aan den Koning
haren vader , weer te huis gezonden

,

geen andere reden van dit zyn doen ge-

vende, dan dat de Ternataanen zeer boos

in den aart zynde, hy de zelve by zyn
afwezen ( aangezien hy op een togt ging)

aan hun niet vertrouwen dorft ; dog
hy vergat voor altyd ze weer te ont-

bieden.

De voornaamfte zaaken egter van eeni-

ge opmerking, in het leven van dezen

De Heer Koning, zyn voorgevallen zedert het jaar

Padbrug- 1677, na dat de Heer, Robbert Pad-
ie, e

^'lyitggg^ p den 7<len April daar quam,
en nog dien zelven dag als eenentwintig-

fle Landvoogd der Moluccos, in plaats

van den Gezaghebber de Ghetn , aangeftelt

wierd ; welken Heer de Heer Padbrugge

ten eerden met een Sloep over Amboina
na Batavia zond.

In 't jaar

1677.

entwin-

tigfte

Land-
voogd
der Mo-
luccos.

Met dezen Landvoogd heeft de Koning uj-p.

dmfterdam ëerft in een zeer groot ver- Lee fr

trouwen geleeft, dat zo verre ging, dat met hem

hy nog dit zelve jaar met hem een om- eerft in

Lmdfchen togt door zyn ganfeh gebied, ^L
gelyk wel op meer andere jaaren', gedaan fchap.

heeft. Maar 't en duurde niet zeer lang,

of daar rezen gefchillen tufichen hen^
die egter al voor den tyd van dezen
Landvoogd my toefchynen gefmeedt, en
in zyn tyd, als toen ryp zynde, uitge-

berften te zyn.

Daar zyn 'er die meenen, dat de Heer
Padbrugge zich by zekere vrolykheit met
dien Koning ingelaten zou hebben, om
van den zelven , vry wat befchonken
zynde (waar op hy zomtyds zeer moedig
was), een ftuk lands in Ternate te ver-

zoeken, en dat de Koning, niet weten-
de wat hy deed, hem dat in die dron-

kenfehap wel belooft , maar dat hy

,

ontnugtert, en van zyn Ryks-grooten
gewaarfchuwt zynde, dat hy dat land

niet kon , nog mogt weg geven , zonder

zich zelven, en zyn ryk, daar by mer-
kelyk te benadeelen, het zelve niet na-

gekomen, en aan dien Heer zyne ont-

fchuldiging daar over , met behoorelyke
redenen, verzogt heeft.

Hier uit nu meenen zommigen , dat de
Ternataanfche oorlog , van welken wy
aanftonds breeder fpreken zullen, ge-

fproten, en dat de Heer Padbrugge zo
verre vervallen zou zyn , dat hy , in

haaftigheit , dien Vorft een flag in het

aangezigt gegeven zou hebben j 't geen
men zegt dat die Koning voor een tyd

opgekropt, en daar na, by openbaren
afval, gewroken heeft.

Het is zeker, dat dit ganfeh verhaal

een ongegronde leugen , en zulk een

verdigter geenzins van de waarheit der

zake, nog in opzigt van den Heer Pad-

brugge ^ nog in opzigt van de ware reden

dezes oorlogs, onderrigt is.

De Heer Padbrugge was 'er de man
niet na, om van een minderen, ik laat

ftaan van dien loden Koning , het aller-

minfte te eifTchen.

Hy was ganfeh niet inhalende , of
fchraapzugtig, gelyk wel andere Land-
voogden ( zo men hen nageeft ) geweeft

zyn 5 maar in tegendeel een Heer, die

lieden van diergelyken aart verfoeide, en
die in zyne beftiering zulke dienaren,

die geerne van anderen trokken, of zich

ligt omkoopen lieten , ten uiterften

gedwarsboomt , en in tegendeel veel

liefde voor onkreukbare dienaars gehad
heeft, buiten dat hy ook bewvzen van

zyne onkreukbaarheit , wanneer hem al

vry veel Goud , en , op zekeren tyd eens,

zo veel , als de misdadige fwaar woog

,

aangeboden wierd ,
gegeven, en daar

door
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door zo veel roem verdient heeft, dat

geen menfeh, die hem kende, aan zo

flegt een verhaal geloof kan, of zal ge-
|

ven, nog in opzigt van 't verzoeken van

20 een Huk lands, en nog minder in

opzigt van daarom aan zo een vermogend

Prins een flag in 't aangezigt te geven

;

waarom het om verfcheide redenen geen

wederlegging waardig is, als zynde vol-

komen verdigt.

Het is zo verre van daar , dat die Heer

dezen Koning eenigzins zou hebben

tragten te benadeelen, dat die Koning

het in tegendeel alleen dezen Heer te

danken heeft, dat hy in 't jaar 1680.

door de wapenen der E. Maatfchappy,

nocr een nieuwe Paerel aan zyn Kroon

gekregen heeft , en meefter van het eiland

Sjauw (niet verre van 't eiland Sangir)

geworden is; waar op hy ook zo trots

wierd, dat, daar hy te voren maar vier

Sonnefchermen van Staat had, hy 'er

zedert vyf gevoert heeft. Ook heeft die

Heer veel volkeren op de kuft %'an Ce-

lèbes, en vooral die van Gorontale, en

meer andere aldaar, van hem bevorens

afgevallen, weer onder zyn gehoorzaam-

heit gebrast, gelyk hy ook van die lan-

den den 5 den Maart in 't jaar 1678. aan

de E. Maatfchappy met Brief, en Zegel,

opdragt gedaan heeft,

Wy zullen wel beter van de waarheit jg--

der zaaken onderrigc worden, als wy
maar voortgaan met eenige nadere blvken

van den imborft van dezen Prins, mits-

gaders van 't uitberilen van zvn lang te

voren bedagt voornemen tot den oorlog

met ons, te geven.

Hy was een Koning , die , bloed- Koning

dorftig en wreed van imborit, 'er zeer Amfter-

weinig werk af maakte , of hy een damV
menich om 't leven brengen het. Ja hv hekom-
ontzag in dit opzigt ook zyn eigen trent

vrouwen niet, en zv waren 'er, als hem 2Yne

de nukken in 't hoofd quarr.en , niet
Trou *Tïc '

meer, dan de aiierminfle van zyne onder-

danen, van bevryd.

Na dat de Princes Rcoze met hem
getrouwt, en eenigen tvd by hem ge-

ween was, wierd hy haar moede, en
zogt van toen af maar middel om haar te

dooden; dog zv, dit in ryds merkende,

nam met eenige van hare Slaven de vlugt

na Macaflar, en ontquam zo zyne moord-

dadige handen.

Daar na trouwde hy met de weduwe
van een Chinees, welke weduwe een

zoon had, die met een vrouw getrouwt

was, die wel kort van geltalte, maar

anders byzonder fraai befneden van aan-

gezigt, en zeer aangenaam in haar bv-

wezen was. Na dat hy met die weduwe
i
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1677.

Zyn
bloed-

dortlig

befluit

,

om alle

de Hol-
landers in

Amboina
te doen
vermoor-
den.

In 't jaar

1660.

nu weer eenigen tyd getrouwt geweeft

was, begon hy haar mede wars te wor-

den, te meer, dewyl zyn oog op deze

vrouw zvns voorzoons , dat fraai, en

aardig wvfje, gevallen, en hy immers zo

veel door haar verftand , als door haar

wezen, betoovert was.

Om nu van zyn vrouw ten eerften

ontflagen te raken , gaat hy met haar op

zekeren tyd in 't Bad (een verfriffing,

van welke de Mohammedaanen daar, en

elders, zeer veel werk maken) en bragt

: haar zeer moordadig in 't zelve om
,

'voorgevende, dat zy , eer men haar

had konnen helpen, verdronken was,

om 't welk te meer fchyn te geven,

'hy zelfs , toen hy al valt wift , dat £y
dood was, wel tterk om hulp geroepen

had.

Zo ras was hy van haar niet verion:,

of hy liet ook haar zoon behendig om
hals brengen, en trouwde des zelfs we-
duwe kort daar aan.

Gelyk hv nu bloed-dorftig tegen zyn
eigen onderdaanen en tegen zyn eigen

vrouwen was , alzo was hy ook zeer

wifpelturig , en met quade aanflagen te-

gen de dienaaren der E. Maatfchappy,

zo in Amboina (waar op hy nog groot

rpgt zeide te hebben) als in Ternate,

bezet.

Tn 't jaar i<5So. zag men van het eerfte

onder de regeering van den Heer Land-
voogd, Robbert de Vüq, een zeer ge-

vaarlyk bewys.

De voornoemde Koning had eenen

Pati Lirna^ een Ceramfchen Moor, als

Zynen Gezant, of Gevolmagtigden , met
een brief aan alle de Mohhammedaanfche
ingezetenen op de eilanden van Amboina,
en, voor al, aan die van de kuft Hitoe,

en van Boero, afgezonden, hen noodi-

gende, zo uit kragt van hun Geloove

( hen by Mohhamnied bezweerende) als

uit zyn oud regt op hen als hun Vorft,

dat zy alle de Hollanders afvallen, hen

vermoorden , en zich aan hem overge-

ven, of hem als hunnen Koning erken-

nen wilden.

Met een woord moet ik van dezen
Pati Lima nog zeggen, dat hy maar een

oog, en ook een zeer onftantvaftig hart

had, alzo hy van Mohhammedauns al

eens Chriften, en daar na, om in de

gunft van dezen Koning te geraken
,

weer Mohhammedaans geworden was.

Met deze boodfehap nu had hy zich al

op Manipa, Boero, en op meer andere

plaatzen begeven , daar hy met zeer veel

bewyzen van eere ontfangen was.

Gelyk nu onder de Mohhammedaanen
het bewind der zaaken meer by de
Priefters , dan wel bv de Koningen

,

ürangkajen, Pati's, of andere Grooten,

is, alzo waren zy het ook die Vieze gnn-
fche zaak voornamentlyk bediflëlden

,

onder welke op de kuft van Hitoe een
Mohhammedaan, Hafldti Soeleyman ge-
naamt, uitftak.

Deze man, bevorens Priefter geweeft,
had dit ampt wel daar na aan zyn broeder

Moavia afgelegt; dog was te dier tyd
nog al eenigzins in bediening , en hoewel
hy voorgaf nu niets meer te willen we-
zen , zo was hy , buiten den zegen van
zeer veel tydelyke middelen te bezitten,

die gene, die alleen meer beftier op deze
kuft had, dan alle de Priefters, Konin-
gen, en Vorften te zamen , daar rondom
gelegen, zodanig zelf , dat 'er geen zaak
van belang by hen , zonder dat zyn adem
bevorens daar over ging, beraadflaagt

,

of ten einde gebragt wierde.

Hy was zeer loos , doortrapt , en om-
zigtig in alle zyne handelingen, lieftallig,

beleeft, en vleiende in zyn ommegang
met de Hollanders, en zo geëerd onder
die van zyn geloof, dat zy hem byna,
als een Heilig handelden. Ja ik heb zelf

gezien , dat zy met eerbiedigheit een
Sapa, of 't uitkaauwzel van een Pinang,
die hy gegeten, of uitgezogen had, en
uitfpoog, als iet heiligs van den grond
opraapten, en in hunnen mond ftaken,

om dat op te eeten , en daar by de ag-

ting , die zy

ï68o.

voor hem hadden , te

toonen.

Wanneer nu Pati Lima op de kuft

van Hitoe gekomen was , en zich by
dezen Hajjan aangegeven had , befchikte

deze laatite de zaak zodanig, dat deze
Gezant, een brief, ten bewyze van de
eerbied, die zy voor den Koning van
Ternate hadden , op een Silvere fchotel,

met een geele Zyde Neusdoek (welke
koleur by hen de Koninklyke is) bedekt,

onder een Zyde geele Quijafol, ofSonne-
fcherm, ingehaalt, en verder zo in hun-
ne Maffigit (of Mefdjid, zynde de Tem-
pel der Mohhammedaanen) op Hila ge-

bragt wierd.

Aldaar wierd die brief geopent, gele-

zen, en over des zelfs inhoud door alle

de Mohhammedaanfche Vorften, Prie-

fters, en Grooten van die kuft, uitdruk-

kelyk daar toe te zamen geroepen, ge-

raadilaagt, en heimelyk by de zelve be-

floten, 't verzoek van den Koning van
Ternate, hoe gruwelyk ook in zich zel-

ven volflagen toe te ftaan, dat is, alle

de Hollanders, die zich te dier tyde in

Amboina bevonden, op de befte wyze,

en hoe eer hoe liever te vermoorden , en
zich dus geheel en al van hun te ont-

flaan.

Een geval, 't geen ons den aart van

dezen Koning, en te gelyk ook van de

Hitoëezen, zeer levendig vertoont > hoe-

,wel
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geen de
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j» Hea-
leffi uit-

brengt.

wel 'er onder die quaden nog egter altyd

eenige goeden te voorichyn gekomen,
en gevonden zyn.

Onder al deze Mohhammedaanen nu,

met plcgtelyken eede op den Coraan

daar toe bezworen, was 'er maar een

Orangkaja, ofLandvorft, die, niet ont-

aardende van zyne voor de E. Maatfchap-

py getrouwe voorvaderen , zo veel liefde

voor de Hollanders had, dat hy, zo ras

de vergadering, om alle vermoeden weg
te nemen, by nagt belegt, ten einde

was, aanftonds aan de Scbildwagt, die

voor de Pagar , of vefting van 't Opper-
hoofd op Hila, Ifaac van T'hye , de wagt
had, verzogt dien Heer, fchoon 't zo

laat in de nagt was , vermits de zaak

geen uitftel lyden kon, te fpreeken.

De Schildwagt bezorgde ten eerften,

dat het Opperhoofd daar van kennis

kreeg, die dezen Orangkaja Healeffi ter-

ftondt liet binnen komen , om de reden

van zyn komft te weten, alzo hy wel
denken kon dat die van veel belang

was.

De Orangkaja openbaarde hem , dat

Pati Lima met zo een brief gekomen , en

wat 'er in hunnen raad by de voornaam-

ften , zonder dat men 't hen nogtans

klaar bewyzen kon , over des zelfs in-

houd was befloten, en voegde 'er by, dat

voornoemde Haffan de voornaamfte was,
die de hand in deze zaak had; dat, in-

dien hy (Opperhoofd) ten eerften in de

weer was, hy dezen Pati Lima gemak-
kelyk in handen kon krygen , en alzo de
geheele zaak buiten hem ontdekken j

maar zo hy fammelde , dat die Schelm
dan aanftonds na andere dorpen , en na
een ander eiland ftond te vertrekken.

Het Opperhoofd , dit hoorende , en

't gevaar , waar in al de Hollanders van

deze Landvoogdy waren , voor oogen
ziende , ftondt geweldig verzet j maar
vooral, toen hy hoorde, dat Haffan het

ganfeh beftier van dit werk had, zo, om
dat hy zyn goede vriend was, als wel
voornamelyk , om dat hy door dezen

Haffan (zo men zegt) veel geld op 't

Nagel-gewafch aan anderzins onvermo-
gende inlanders gegeven had, waar voor
dezen Haffan borg gebleven was ; een
zaak, die al de Opperhoofden van dat

geweft in volgende tyden gedaan hebben,

vooral op dezen HaJJan , zo om zyn
groote middelen , als om zyn aanzien

onder den inlander, ziende.

Hier ftond nu het Opperhoofd, door
eigen belang vervoert , radeloos , niet

wetende, wat hier in te doen. Liet hy
Pati Lima vatten, zo kon hy Haffan
niet verfchoonen, en dan was hy zyn
geld quyt, om dat Haffan daar by, na
oogenfehyn , 't leven , en al zyn goede-

I. Deel.

ren ftond te laten, en hy alzo ook het

zyne daar by te verliezen , aangezien dat

Opperhoofd, na Haflan's dood, van die

zaak , dewyl het op zware ftraften ver-

boden is, geld op het Nagel-gewafch te

geven, niet zou hebben durven reppen,
ten ware hy zyn bediening, en plaatzing

aldaar, nog daarenboven had willen quyt
zyn.

Hy gaf dan den Orangkaja Heakffi tot

antwoord , dat men zo voorbarig niet

zyn , maar die zaak eerft wat nader moeit

onderzoeken; dat Haffan van veel aan-

zien onder hen , en zeer loos was , wes-
halven het hem aan geen ontfchuldigin-

gen , en voorwendzels om 'er zich uit te

redden , ontbreken , en men alzo aan

hem niets zou hebben , ten ware dat

men , wat tyd tot een naauwkeurig on-

derzoek van de zaak nemende , het werk
wat wifler, en zo klaar nam, dat 'er

voor hem , nog voor Pati Lima , niet uit

te fpringen was.

De Orangkaja Healeffi^ die zich met
reden inbeelde, de E. Maatfchappy met
deze bekendmaking een uitnemenden
dienft te doen, ftond niet weinig over

dit antwoord van het Opperhoofd ver-

zet , en wel voelende , waar hem de
fchoen wrong , te weten , om Pati Lima
tyd van volkomen weg te raken te geven,

Haffan , of liever zyn geld , met eenen
te behouden, en hem, Healeff^ daarna
alle bewys ten laften van Haffan , of
Pati Lima , te benemen ; gaf hem tot

antwoord : dat , zo hy Pati Lima niet

ten eerften liet vatten , hy zekerlyk daags

daar aan van de kuft Hitoe al vertrokken,

en alzo buiten zyn bereik zou zynj
weshalven hy hem ernftig verzogt, hier

mede niet te fammelen , zeggende dat hy
anders van voornemen was zich na de
hoofd -vefting Viftoria by den Heer
Landvoogd te begeven , en hem deze

geheele zaak in hare omftandigheden

bekent te maken , wanneer hy 't immers
niet zou konnen verantwoorden , met
20 gevaarlyken zaak zo gefammeld te

hebben.

Het Opperhoofd , wel ziende , dat hy
hier pal gezet, en die zaak, zo hy hier

tyd verzuimde, voor hem onverantwoor-
delyk zou zyn, behalven dat hy zelf

mede in 't uiterfte gevaar van zyn leven

was , zei dan eindelyk , dat hy ten eerften

bezorgen zou , dat Pati Lima gevat , en
in verzekering gebragt wierd.

Hy talmde egter nog tot daags 'er aan,

eer hy na hem zoeken liet, en toen be-

vond men, dat hy zich al van de kuft

van Hitoe na een andere landitreek bege-

ven had, en aldus al eenigzins buiten zyn

bereik geraakt was.

1680.
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Daar op gaf hv "er den Landvoogd ten

eerllen kennis ar', die hem aanllonds na-

pat;Ljma lcbryven , en, na veel moeite, op Ha-
gevan- toewana, een dorp op 't eiland Honimcu,

nog rvdig vatten liet, van waar hy na

de veiling Victoria op Arabon, geboeit

gebnigt wierd.

De Landvoogd ftelde, uit vreeze voor

eenige oplland, order op alle zaaken,

vergaderde den Raad by een , ondervraag-

de dezen Pati Lima , en bevond , zo uit

zvné belvdenis op de Pynbank, als ook
buiten pvn en banden, maar, voor al,

uit den brief, die nog by hem , en met
een fwagtel op zvn buik gebonden

,
ge-

vonden wierd , het ganlche geval net

zodanig, als het van Healejfi was opge-

geven, naraelyk, dat hun beiluit, vol-

gens 's Konings verzoek in dien brief,

was, op eenen dag, en op een en 't zel-

ve uur, alle de Hollanders in Amboina
om hals te brengen.

Na dat nu alle deze zaaken zo klaar,

als de dag gebleken waren , zo wierd
deze lchelmze Moor door den Raad van

Juftitie in Amboina gedoerat, om eerft

gerabraakt, en gevierendeeld te worden.
Daarbeneven hield zvn vonnis in, dat

hem' 't hart uit het ligchaam gerukt, in

zyn aangezigt geflagen , en zvn vier dee-

len op die plaatzen , daar hy den meeiten

ingang gehad had , verdeelt zouden wor-
den} gelvk dat volkomen omtrent hem
uitgevoert is.

Voor zvn dood wilde hv weer Chriften

worden} dog als hy vernam, dat het

hem niet helpen zou, om in 't leven te

blyven , zeide hv dat hv dan liever Mo-
hhammedaans fterven wilde.

Dog men heeft zich niet konnen ver-

wonderen , hoe Hajfan Soele;ma>j, die dit

ganfeh werk zo bediflelt, en zo groot
een hand in 't zelve gehad hadde, zich

hier uit heeft konnen draajen, om niet

mede als de grootfle Verrader openbaar
geilraft te werden } dog het is zeer

waarlchynelvk , dat het belang van 't

Opperhoofd (daar zeer waarlchynelyk
ook de Landvoogd , zo men meend , zyn
deel in had) en zyn groot geld, met
verfland in zulken hoogen nood op de
regte plaats gebruikt, hem hier uit ge-
red , en aan den Landvoogd voor al

grond gegeven heeft, om hem geheel
buiten 't lpel te houden, voornamelyk
door 't fwaar gewigt van zyne redenen
hier toe overgehaald zvnde.

In Ternate nogtans rechtte deze Ko-
ning een veel grooter fpel , en 't geen
ook van langer duur geweeft is , aan.

Ten tyde dat de Heer, Robbert Pad-
brugge , daar Landvoogd was, had hy in

't jaar irSSo. dien Heer, met de voor-

naamiie dicnaaren der E. Maatfchappy

U K S E
met alle hunne vrouwen , op een zeer lfS ,

groot Avond-ma2l in zyn Paleis genoo-
cigt, met een valt voornemen, van alle Maait»,}
de mannen om hals te brengen. in Tem».

De Landvoogd , hier af onbewufb, te « m«
1

gaat met zvn Gemalin, en doeter, ne-
voome-

11 j T-. i
°

i
raenom

vens alle de KaaJsperzoonen , en hunne de voor-

vrouwen , daar na toe , en wierd van naamfte

Bokje Gamma Lamr/ia, 's Konings oudfte Hoüan-

zulter, ontfangen. ™^
Zy was een zeer verftandige Princes, den.

die zeer loos, en bv den Koning ook zo

buiten haregelieft was, dat hy niets,

berading, ondernomen zou hebben. Ook
was zy, voor een Ternataanfche dogter,
al zeer fraai bemeden van aangezigt,

uitnemende blank, byzonder lieftallig,

en edelmoedig; maar, in zekere geval-

len, wat bloeddorllig, en oproerig.

Het eenige, dat haar wat misltond,

was, dat zy te grooten boezem had, die

van geen behoorlyke evenmatigheit met
de verdere deelen van haai- ligchaam was.

In fchyn was zy een groote vriendin van
de Hollanders, en had ook 't verfland,

om dit veelen , dog niet allen , te doen
gelooven.

De roaaltyd was in het Paleis van den In'sKo-

Koning , onder het gefchut van de n,r,
g.
s

veiling Orangie gelegen, aangeregt, en
™e

je

s

_

alzo alle de voorname bedienaars der E. ren!
'

Maatfchappy in die veiling woonen , zo
duurde het niet lang, of alle de Gallen
waren daar by een } dog de Gemalin des

Landvoogd 's, en die van de andere leden
van zvnen Raad , waren zo ras van die

Princes niet ontfangen , of zv hadden
eenparig op haar aangezicht een onge-
meene en ongewoone ontfleltenis , die

haar allen zeer wonderlyk te voren quam,
vernomen.

De reden van de zelve was j dat haar

broeder haar deze geheele zaak voorge-
dragen , en zy hem . die ten eenemaal

,

zonder hem nogtans te konnen overre-

den , afgeraden hebbende , nu in dien

angll was, wat 'er van dit vermoorden
der Hollanden,
komen zou.

, dat by hem vall Hond,

, zonder dat zv, uit vreeze

dat haar broeder haar dan zelf niet ver-

fchoonen zou , iemand van al deze Gallen
daar iet van zeggen, of hen ook voor
hun zo kort aanflaande dood 't allermin-

fte waarfchouwen dorfl} dog ik geloove
dat zy meer in vrees voor hem, en haar

zelven, zo 't mislukken mogt, als voor
de Hollanders geweell is.

't Was
#
dan geen wonder, dat zv niet Doordeö

beletten kon, dat des Landvoogd 's Ge- *?
e"

malin 's dogter, en andere , deze hare ge „^r"
groote ontfleltenis des gemoeds bemerk- tydig

ten, en met veel reden ("zonder egter ontdekt

iets te vragen) daar uit befloten, dat f^
e
j"r

haar op dezen Maaltyd eenig zonderling

ge
*
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man , en andere , zo behendig , als doen-

lyk was, kennis , en daar by gelegenheit

gaf, orn yder (gelyk met veel omzigtig-

heit gefchiedde) op zyn hoede te zyn.

Hoewel men nu de zaak vaftllelde,

en vreefde, zo dorft men nogtans niets

aan den Koning laten blyken.

Men ging dan op zyn verzoek , en op
dat van de Princes , aan tafel , maar de

regte vreugde en was by geen van de

Hollanders , en hunne vreeze nam mer-

kelyk door een verzoek van den Koning
toe, 't geen hen in hunne gedagten, van

dat 'er wel zekerlvk iet gevaaiiyks op

handen was , beveiligde.

De Landvoogd , uitgaande , heeft al-

tyd een wagt van tien Soldaaten , en

een Corporaal by zich , in welker mid-

den, de helft voor, en de andere helft

agter hem , zo tot fbathouding , als tot

verdediging van zyn perzoon, gaande,

hy gewoon is openbaar te verichynen.

Deze wagt had de Landvoogd agter

z;ich , zo hy aan tafel zat , gezet , en een

teeken gedaan , van wel op hun hoede te

zyn, en op een wenk van hem wel te

paffen.

Na dat men nu eenigen tvd gegeten,

en gedronken had, ftekie de Koning een

voorname gezondheit in , te weten , die van

de Prins van Orangie, met verzoek aan

den Landvoogd, dat hy zyn wagt ge-

liefde te beialten van gezamentlvk daar

op met een eer-ichoot , ter eere van dien

Prins, eens los te branden, met voor-
nemen om , zo ras de wagt los gebrand
zou hebben, den Landvoogd, en al de
Gatten met zyn wagt, die dan buiten

ftaat van verdediging zou zyn, fchielyk

te overvallen, en (gelyk men daar na
klaar ontdekt heeft) om hals te brengen.

Zo ras de Koning dit verzogt had,
rook dé Landvoogd nog meer lont, en
gaf hem derhalven , zonder egter iet te

laten blyken, op een vriendelyke wyzë
tot antwoord , dat men 't onder de Hol-
landers noit voor een manier had, dat,

in zo een geval , de wagt van een Land-
voogd los brandde ; maar dat 'er wel een
eer-lchoot met een of meer Prince-

ftukjens, Baffen , of iet diergelyks gedaan

wierd; en dat zyn Hoogheit derhalven

hem hier in geliefde te verontlchuldigen

,

als zynde een zaak, die hv niet doen
mogt , en ook noit , by eenig onver-

wagt voorval, dat hem, of den Koning,
over komen kon, zou konnen verant-

woorden.

De Koning hield nogtans met veel

ernft aan, om, waar hetmogelyk, den

Landvoogd hier toe te bewegen } maar
V v i die

168c:
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wyze af , en deed ondertuflchcn zyn

Gemalin, en dogter, op een zeer be-

hendige wyze een nader teeken, dat zyn
dogter , die wel meer overvallen , of

flaauwtens, onderhevig was, zou vein-

zen miflelyk te worden , en van zich

zclven te vallen, gelyk zy dat zo wel-

vocgelyk, en natuurlyk in 't werk ftelde,

dat het een algemeene ontfteltenis op dit

maal , en aan den Landvoogd ( diens

eenige dogter op een rufl-bed moeft te

huis gebragt worden) gelegenheit, en

een onwederiprekelyke reden gaf, om
zyn affcheid van zyn Hoogheit, dewyl

ny nu dog geen vreugd hebben kon, te

nemen ;
gelyk hy dit ook , den ftaat van

deze jonge Juffer ziende, toeftond , ver-

zoekende alleenlyk, dat hy den Land-
voogd na de vefting zoude mogen ge-

leiden.

By 't vertrek van den Landvoogd , en
zyn Gemalin, om haar dogter te her-

ftellen, en alle hulp toe' te brengen, zo
konden al de andere Hollanders, zo van

wegen de eerbied, die men een Land-
voogd, en zyn Gemalin, toedraagt, als

uit vreezc voor zich zelve, niet nalaten,

zo mannen als vrouwen, zyn Agtbaarheit

te huis te brengen , en tot zyn wooning
in de vetting te vergczelichappen , om
onder die gunft dan ook in de zelve te

-—- blyven, en met een van den Koning af-

fcheid (gelyk zy ook deden) te nemen.
Het verzoek van den Koning, om den

Landvoogd te huis te geleiden, kon de
Heer Padbrugge niet wel weigeren , en

derhalven vergezelfchapte zyn Hoogheit
hem , maar met zulk een floet van Ter-
nataanfche Grooten, en vorder gevolg,

dat zy , zo men hen in de vefting gelaten

had , de Hollanders veel fpel zouden
hebben konnen maken, of immers hen
nog veel reden van vrees voor eenig on-

gemak geven.

De Landvoogd, voor de vefting ge-

komen , wilde zyn affcheid van den Ko-
ning, en zyn gevolg, nemen j dog die

verzogt zeer ernftig met zyn grooten en
gevolg in de vefting te korrien, er] den
Landvoogd tot in zyn huis te brengen.

De Landvoogd daarentegen zcide : dat

het al laat in den nagt, en by hen geen
manier was, 's nagts zulken gevolg in de
vefting te laten , maar geliefden zy by dag
te komen , of de Koning alleen met den
Landvoogd mede te gaan, dat het hem'

aangenaam zou zyn.

Dit laatfte floeg de Koning af, en
was daar over eenigzins gebelgt , vragen-

de den Landvoogd, of hy dan eenige

quade gedagten van hem had : waar op
de Landvoogd zeide, niets quaads van
zyn Hoogheit, of zyn gevolg, te den-

ken j maar dat het niet in zyn vermogen
was, zo grooten menigte 's nagts in de
vefting te laten komen, om dat de Hol-
landers dat noit , daar veftingen zyn,
toettonden , en hy , als andere Land-
voogden

,
gehouden was , zonder aanzien

van iemand, de order van zyn .Heeren

en Meefters te volgen -, waar op hy, en

't ganfche gezelfchap , affcheid van den
Koning , en zyn Grooten , nemende

,

na binnen ging, en aanftonds op alles

behoorlyke order ftelde.

De Koning, die over 't mislukken van
zyn aanflag ^die nu wel eerft begon uit

te berften, maar waarlchynelyk tegen de

E. Maatfchappy al voor zyn Krooning
fcheeii ontworpen te zyn) ten vollen

misnoegt, en niet min gebelgt was, over

dat men hem, met zyn gevolg, niet in

de vefting had willen laten komen
, gaf

twee of drie dagen daar aan al blyken,
dat hy niet goeds met de E. Maatfchap-

py, en hare dienaren, in den zin had.

Men vernam dat eerft aan 't vermoor-
den van eenige Soldaten, die, gewoon
zynde, water te halen, bevonden wier-

den door Ternataanen om hals gebragt

te zyn. Ging 'er een Soldaat of twee in

't bofch , zy quamen niet weer te voor-

fchyn , en men vond daar na hunne
lyken.

1680,

De eerftc

uitber-

fting tot

den oor-

log door
geheime
moorden
der

onzen.

VYFDE HOOFDSTUK.

DE Koning neemt zelf met zyn Grooten (uitgezonden drie voorname, die by ons

overkomen) de vlugt. Die worden zeer wel onthaalt, en na Batavia verzonden.

Wat de Princes van Gamma Lamma doet. Des Landvoogds bedryf daar op. In 't

jaar 1681. Des Konings brief aan den Koning van Mangindanao. Hy ivord van
zyn eigen volk aan ons verraden. Hun voornemen, om hem te dooden. Door den Land-
voogd belet. Hoe hy gevangen genomen werd. De Landvoogd trekt met een vloot nu
Manado, Tontoli, &c. om de volkeren deti eed' te doen vemiewen. Een Steert-fter

verfchenen. Kromhuizen's verrichting. Padbrugge'; tocht na Gorontalo. Geveinsde

bejegening der Gorontaalers by Padang. De Landvoogd beklimt den wal van hunne

vetting zelf. 'Trekt verder na Dommoegoe, en Gorontalo. Die zich of genade en
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ongenade overgeven. Iiy cifcht hunne Koningen zelfs. De trotse Koning Bea moet
zich verootmoedigen. Des zelfs dappere bedryven na zyne vernedering. Boete , de

Gorontalers, en Limbotters, opgelegt. Een zware Slang, van ons volk gegeten.

De Koning van Ternate verlief zyn vry recht. Hy , en de Koningin , vertrekken

na Batavia. De Princes Gamma Lamma befchreven. Blyken van haare Ugtvadrdig-

heit. De Princes Maulonda. De Prins Rotterdam. Xyn hoedanigheden. Zyn
kleeding. Koning Amilerdam, en de Koningin, konten op Batavia. De Koning in

zyn gewaad, en gebeerden. Ook de Koningin befchreven. Worden beide zeer wei
ontfangen. In V jaar ió8z. Hy ziet nu, dat hy maar een Koning in naam is. De
Heer Padbrugge, Gevolmagtigde over de drie Ooilerfche Landvoogdyen. De
Heer Lobs, tweenentwintigfe Landvoogd der Moluccos. De Koningin krygt op

Batavia een jongen Prins. Diens geboorte plegtelyk, met het planten van een jongen

Clappus-boom, enz. gevierd wordt. Dit Prinsje fterft kort 'er na , en word zeer

pragtig en ftatelyk begraven. Voorzorgé der Koningin , tegen 's Konings wijpelturig-

heit enmoord-zugt. In V jaar 1683. Zyn ftcgte zugt voor zyn Godsdienil. En open-

bare ipotterny daar mede. De Koning, en Grooten, met een jaarlykiche fomme
begunftigt. Verkiezing van twaalf Ryks-Raaden. De nieuwe voorwaarden des Ryks.
In V jaar 1684. Koning Amilerdam woont Speelman 's Lykitatie by, nevens eenige

van zyne Grooten. In 't jaar i68f. La[ft van haar Edelheden omtrent de moejelyk-

heden met Saifoddien. Nieuwe gunft aan Koning Amilerdam bewezen.

1680.

Waar op
hy ook
fcelr' met
2711

Grooten,

E Koning verbood , aanftonds

na dit geval, aan allen meer
ter merkt te komen , of

eenige goederen , ten dienfte

van de Hollanders , daar te

koop te brengen , 't geen den Landvoogd,
en zyn Raad , een onwederfprekelyk be-

vys van zyn voornemen ten oorlog was.

Nog klaarder bleek dat , wanneer hy
zyn belle, en gereedile meubelen uit zyn
Paleis, 't geen niet verre van de veiling

Orangie Hond, geborgen hebbende, met
al zyn Grooten, en onderzaaten land-

waart in vlood , latende het verdere ten

prooi van de Hollanders, die zich, ge-

durende deze verwydering , met den

voorraad , dien zy in de velling hadden

,

moeilen behelpen , zonder dat zy nu
eenige ververfching van Hoenderen , Ver-

kens, Groente, en wat de Temataanen
vorder gewoon waren ter markt te bren-

,, konden bekomen.

Hoewel de Koning het nu met de

zynen tot een openbare breuke gebragt

had , zo hadden nogtans al zyn Grooten

,

en Raaden , zynen aanllag niet goed

bekeurt, en zomraiK niet verder daar in

toegellemt, dan met een

om by de eerile goede

(want anders waren zy lyveloos geweell,

dewyl de Koning niemand ontzag) zich

van den Koning te ontflaan, en zich

onder de befcherming der Hollanders te

begeven.

Kort daar aan zag men dit klaar
,

wanneer men op een morgen vroeg drie

mannen voor de poort van de velling zag

Haan, en bevond, dat het de drie voor-

naamlle Grooten van Ternate, te weten,

de Goegoegoe , of eerde dienaar van

Staat, Prins Alam , een Heer van zellig

jaren, met 's Konings zuller, de voor-

voornemen
,

gelegenheit

1680.
noemde Princes Gamma Lamma , toen
getrouwt, de Zeevoogd rfali , een man
van veertig jaren,.en Kimelaha Alarafaoli,

Waren.

Zy waren , om alle vermoeden , als of
zy 't met den Koning hielden, by de
Hollanders weg te nemen , zonder het
allerminfte gevolg gekomen , en ver-

zogten in de velling gelaten te worden,
om den Heer Landvoogd hunne zaak
bekend te maken.

Men liet hen binnen , eifchte hun
hunne Krïflèn, die zy gewillig gaven,
af, en bragt hen by den Landvoogd.
Zy betuigden, dat zy aan de hande-

lingen des Konings tegen" de E. Maat-
fchappy geen deel hadden , nog wilden

hebben ; dat zy die van den beginne af

quaad gekeurt hadden ; maar, gezien

hebbende, hoe hardnekkig de Koning
by zyn voornemen bleef, zo waren zy,

ten bewyze, dat hun zeggen opregt en
waaragtig was, zonder eenig gevolg by
zyn Èdelheit gekomen , om zich over te-

geven, met verzoek van hen te willen

befchermen, en, zo 't hem goed dagt,

gedurende den oorlog te gy zelen, of na

Batavia te verzenden.

De Landvoogd prees hun bedryf ten Die

hoogflen , ontfing hen zeer vriendelyk , ™er *"i
wees hen een kamer in de veiling tot onthaald,

hun verblyf, en behandelde hen onder-

tuflehen met veel genegenheit , hen van

alles, dat zy van nooden hadden , ver-

ziende, en dat zo gulhertig, dat hen die

gyzeling niet minder, dan fwaar, viel.

Zy verzogten ook, dat men hen niet

dringen wilde om tegen hunnen Koning,

of tegen hun eigen volk , te vegten

:

want dat zy, fchoon zyn gedrag volko-

j

men afkeurende, cgter uit agting, die

I
zy nog voor hem, als hunnen Koning

V v 3
hi.d-
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doet.

1680. hadden , niet geerne tegen hem de wa-

penen zouden opvatten , dat hen ten

eerften toegeftaan, en zeer billyk gevon-

den wierd.

En na
^eC ^e eer^-e gelegenheit zond de

Batavia Landvoogd deze Ternataanfche Grooten
verzon- na Batavia, daar zy van zyn Edelheit,
den

- den Heer opper-Landvoogd , en de Hee-

ren Raaden van Nederlands Indien zeer

vel ontfangen , en met veel genegenheit

onthaald wierden.

Na een of twee jaaren op Batavia, of

onderweeg ,
geweeft te zyn

,
quamen zy

in 't jaar 1681. over Amboina ( onder 't

Gezaghebberfchap van den Heer, Jere-

mias van Flict ) daar zy wel een halfjaar

bleven , weer in Ternate.

xv , Des Konings zufter , Bokje Gamma

Princes Lamwa, wel ziende, dat het op die wy-
Gatnma ze met haren broeder niet gaan zou, en
Lamma Zyn wifpelturigen en wreeden aart nu

meer, dan oit, vreezende, nam de vlugt

na den Koning van Tidore, maar een

Goteling-fchoot van Ternate , alwaar zy

( zo zy voorgaf)- gedwongen wierd , met

den Prins Ceram , 's Konings zoon , te

trouwen , waar toe zy , door den Koning,

haar broeder (uit wraak tegen haar man,

den Prins Alam ) om haar leven te behou-

den, gedwongen wierd, vry haaftig te

befluiten; hoewel anderen meenen, dat

zy, om voor een oud een jong man te

wifielen, op vorige gronden van gehei-

men minnen-handel met dien Prins van

Tidore, alle de zaaken 'er al lang na

gefchikt, en die nu maar uitgevoert had.

Zo ras nu de Landvoogd vernomen

had dat de Koning gevlugt was, wierd

voogds 'er eenig volk gezonden, om zyn Paleis

bedryf aan te taften , waar in men nog veel
daar op.

fcnoonen huisraad vond , dien hy zo

fchielyk niet had konnen mede nemen.

Men bragt dien in de vefting by den

Landvoogd , waar onder een koftelyk

Ebbenhout , en heerlyk uitgehouwen

Ledekant , een groot Wafchvat , en meer

ander goed was , waar van ik nog eenige

ftukken gezien heb.

^ Hier op nu volede in 't laatft van 't
Den oor- . „

r
,

ö
*> „ j

losvan j ;
'ar 1680. de oproer op Boero, endaar

Boero in na in 't jaar 1681 . de Boeroneefche oor-
Amboi- i g s

dien de E. Maatfchappy in Amboi-
na met dit volk kreeg. Deze waren ge-

heel en al op 's Konings zyde, ook
waren daar veel Coracora 's uit Ternate

reeds aangekomen. Daar op wierd in 't

begin van 't jaar 1681. veel krygsvolk

van Batavia na Amboina gezonden , waar

door al dit oproerig volk (hoewel 'er

nog veel met vaartuigen ontquamen) zo

door 't lwaard des oorlogs, als door 't

openbaar ftraffen van veel Priefters en

Grooten van Boero, door Beuls handen

gedempt wierd.

Des
Land-

ru.

1681.

Die genen , nu die men in 't leven lier* 1680.

bleven Slaven van die genen, dien ze te

beurt gevallen waren, hoewel dit volk

bevorens noit in flaverny vervallen was.

Ook zyn verfcheide van hunne Grooten
met onze fehepen na andere geweften van

de E. Maatfchappy verzonden, om hen
onze magt in Indien te doen zien} dog
naderhand weer in Amboina gekomen.
Van deze Slaven heb ik 'er verfcheide

gehad; en de zelve byzonder goed, zeer

gehoorzaam en neerftig bevonden. Een
ongeluk , die menfehen door 's Konings
en der Grooten wifpelturigheit overge-

komen j dog ik heb naderhand bezorgt,

dat de meefte weer in vryheit geraakt

zyn^ alzo ik hen in myn hert beklaagde.

De Koning ondertuflehen maakte zich In 't jaar

wel fterk, maar lei het 'er niet na aan,
"

om iets in 't open veld tegen ons te doen.

Al wat hy verrichtte, was, dat hy de
Hollanders nu en dan uit een hinderlage

overviel. Dit gebeurde eens op een tyd

,

dat de Landvoogd met een groot gezel-

fchap van Heeren en Juffers uit fpeelen

vaaren na zekere plaats gegaan was , daar

men geen vyand dagt te zullen vinden

}

dog zy waren 'er zo ras niet gekomen

,

of men vernam ten eerften eenige pylen^
die hen langs de ooren fnorden, waar
op verfcheide Ternataanen, met bofch-

groente overdekt , uit het Bofch quamen
ipringen , en hen met veel verwarring

weer na hunne vaartuigen deden vlieden,

yder maar om een goed henen komen
ziende , en ten eerften weer na de vefting

fcheppende*

De Landvoogd liet den Koning wel
door eenige op hem uitgezondene troe-

pen volgen; maar hy vlugtte gedurig

van de eene plaats na de andere, land-

waart in.

Hy fchreef ook een brief aan den vorft

van Mangindanao ; dog geenzins na

waarheit van 't geen 'er voorgevallen

was, gelyk wy dit uit des zelfs inhoud

konnen befchouwen.

Tranjlaat-brief door den Koning Am- Des Ko-

flerdam van 'ternate aan den Koning van nin8?

Mangindanao door zekere zyner Ryks-^
grooten gezonden in de Maleitfcbe Taal, Koning

en met een Arabïfcbe letter gefchreven , van

en in 't veroveren van 't nieuwe Gam- M an8m*

, , danao.
maknorre gevonden.

Boven ftond een eer-titel in de Arabi-

fche Taal, namentlyk, De magtige Sul-

thaan , die gefproten uit de magtige Sul'

tbaans, en op hun Throon gevolgt is;

een voorftander van 't geloof Mobbammed's^

een zoon van den Stiltbaan Aiandarsjab ,

die een zoon was van Modafar. Daar
benevens ftond Koning Amjlcrdam 's nieuw

uitgevonden Zegel in Swaïtfel gedrukt;
waar
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1681. waarin, in Arabifche letteren , en in die

Taal, ftond : Suitbaan Ternate , befcher-

mer des Mohbammedaanfchen geloofs.

De vrede Gods, en de befcherming

Mobhammeds , zy onder U E. E. te

zamen.

KOmt van u Hoogheits oudften broe-

der, den Paduca Siri Sukhaan van
Ternate, die door Gods hulp tot zulk een

ftaat verbeven is, aan zyh jongden broe-

der, den Paduca Siri Sukhaan van Man-
gindanao, die door Gods magt tot zulken

jlaat verheven is, wien God wil befcher-

men, en veel geluks , heil, en zegen geven

:

want uw Hoogheit is als een blinkende

Son , die hare onderdaanen met ftralen

verlicht, befcbermt alle regtvaardigen , en

vreemdelingen, en flraft alle quaaddoenders,

en uw Hoogheits naam zal noit vergeten,

nog verloren worden : want uw Hoogheits
Geilagt zal hoe langer hoe meer gedagt

worden etc.

Daar na maakt uw Hoogheits oudfte

broeder, de Paduca Siri Sukhaan van
Ternate aan zyn jongften broeder den

Paduca Siri Sukhaan van Mangindanao
bekent, met bede van den Almogende,
dat deze myne bekentmaking behouden tot

uw Hoogheit mag overkomen, op dat de

volkeren van Mangindanao zich van de

Hollanders niet en laten verleiden, gelyk

zy ons alhier in de Moluccos hebben zoe-

ken te doen : want zy zyn vyanden geworden
van V geloof van den Propheet, en Af-
gezondenen van God aan ons Mooren,
en hebben voorgenomen van het Ooften af
tot Boeton, en verder tot Bantam toe , en

wederom van V Noorden af tot Mangin-
danao, en Zoelok, tot Bantam toe, alle

het Chriftendom te doen aanvaarden, V
zy met lief, of geweld, V welk zekerlyk

voor zulke magtige Vorften
, gelyk wy zyn,

onverdragclyk is: want wy zyn die gene,

die in der daad het geloove van den Ge-
zant Gods aan de Mooren behooren te be-

fchermen ; maar zy willen ons tot hun
Godsdienft dwingen. Zulks zal uw Hoog-
heits Anachoda Aflbn uw Hoogheit wel
konnen mondeling bekend maken: want ge-

durende des zeis aanwezen alhier , heeft hy
!

de beginzelen van dit werk gezien , en om-
j

trent zes dagen na zyn vertrek van hier
j

hebben de Hollanders bejloten den Paduca,
j

uw oudfte broeder, met liftigheit in han-
den te krygen , en in de veiling te brengen

,

en begonnen onze Geloofsgenooten te ver-

volgen, zo wel in Ternate, als andere

flaatzen, tot op Bantam toe, en dusdanig

is de ruft van Ternate , en Mangindanao

,

door V geweld , dat de Hollanders aan
onzen Godsdienft gepleegt hebben , te eene-

maal ontnomen , over zulks geve het uw
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Hoogheits oudfte broeder, den Paduca
Siri Sukhaan te kennen: want ik kenne

het hert der Hollanders, daarom hebbe ik

op hunne bekentmaking by hen in de velting

niet willen komen-, maar ik heb al myne
Ryksgrooten binnen gezonden , om te hoo-

ren , wat de Hollanders in te bre gen
hadden , en verder om met hun te beraad-

Jlaan; maar de Hollanders hebben liftigheit

gebruikt , en mynen Goegoegoe , Zee-
voogd , en Kimelaha Marafaoli m 't Fort
aangehouden, zonder de zelve naderhand

oit weer los gelaten te hebben. Zy wilden

den Paduca Siri Sukhaan ook binnen heb-

ben-, maar ik, hare liftigheit bemerkende,

wilde niet binnen komen. Zo hebben de

Hollanders dien zelven avond, en vervol-

gens den ganfehen nagt tot den dag toe,

met gefchut op myn Negry gefchoten, waar
door ook eenige van myn volk gedood , en

gequetft zyn geworden , en heeft den Paduca
Siri Sukhaan , uw Hoogheits oudfte

broeder, dit alles met lydzaamheit ver-

dragen, zonder dat hy zich nog ter weer
had geftelt. Op dien eigen dag quamen de

Hollanders met een troep volks in myn
Negry , en ftaken alle myne Coracora 's m
brand, deden vorder alle geweld en af-
breuk, ten einde dat zich de Paduca Siri

Sukhaan, u Hoogheits oudfte broeder,
in poftuur van verdediging 'zou ftellen, en

waar over dan wy Ternataanen genood-

zaakt wierden, op de zelve uit te vallen,

en den Hollander het hoofd te bieden -

t

durende dit gevegt van den morgen tot den

avond toe , en met Gods hulpe zyn 'er van
ons Ternataanen maar twee man gedood,
en twee gequetft j maar van de Hollanders
zyn 'er over de veertig fluks , zo dood ge-

bleven, als gequetft; zo dat wy Ternataa-
nen jegenwoordig onze woonplaats op het

groot land genomen hebben , van waar den
Paduca, u Hoogheits oudfte broeder,
Alfoereezen van V eiland Ternate over-

zend, en die Alfoereezen doen veel af-
breuk, enftaan alle daag Hollanders dood,
zy en verfchoonen hen niet, of laten nie-

mand van die genen, die hen voorkomen

,

het leven ""er afbrengen.

Daarom heeft de Paduca Siri, u Hoog-
heits oudften broeder, deze Afgezondene
vervaardigt , als den Kimelaha Tomago-
la, Hatibi, Noeraladin Sjahbandar Pini,

en Sengadja Motir , de welke na myn
jongften broeder, den Paduca van Man-
gindanao, overkomen om u van alles te

verwittigen , en van den jegenwoordigen

ftand van Ternate kennis te doen , vermits

Ternate, en Mangindanao , 'maar voor

een bloed moeten worden gerekent , en dat

al van over lange jaarren ten tyden van onze

voorouders: want Ternate, en Mangin-
danao hebben altyd malkanderen bemint , en

dat heeft zyn voortgang gehad tot kinds-

kinderen

1681.
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i68r. kinderen toe , zo dat ik nog voor gezvis

houde, dat Ternate , en Mangindanao

een ligchaam blyft , en opregte navolgers

van 't geloof van den Gezant Gods aan

de Mooren , die zekcrlyk het regte geloof

belyden zyn.

Daarom moet de Paduca, myn jongfte

broeder, geen Hollanders meer in 7 land

van Mangindanao dulden, en zo zy nog op

Mangindanao meer verfchynen , laat ben

maar dooden : want de Hollanders zyn

bedriegers, en vervolgers van V opregt ge-

loof van den Propheet.

Zy hebben zich ook aan Mangindanao

vergrepen met het vervolgen van onzen

Godsdienft, zo dat de Paduca Siri Sul-

thaan, myn jongfte broeder, ook reden

heeft , om tegen de Hollanders op te

fiaan.

Zo verzoek ik dan aan Paduca, myn
jongften broeder, dat myne Gezanten na

Bantam mogen gezonden worden , en zo zy

eenige vaartuigen benoodigd waren , zo laat

ik zulks aan myn jongften broeder bevo-

len, konnende dan door u Hoogheit aan

een vaartuig geholpen worden.

Insgelyks verzoeke ik, dat myn jongften

broeder hen een of twee Mangindanauwers

op hun vaartuig gelieve mede te geven , die

hen tot wegwyzers dienen konnen , op dat

zy metter haaft op Bantam mogen komen.

Zo wanneer de Paduca, myn jongfte

broeder , van eenig Buskruit voorzien is in

Mangindanao , zo verzoekt de Paduca,

uw oudfte broeder, om een of twee laften

van 7 zelve te mogen hebben, dan zal de

Paduca, uw oudfte broeder, den prys

betalen: want Ternate, f» Mangindanao,

zyn, en blyven altoos eens , voorftanders

van V geloof van <&» Propheet, enflry-

ders tegen die genen, die V zelve overla/l

willen doen.

Zo 7 God belieft, de zegen Gods, en

de vrede van Mohhammed , den Gezant
Gods , blyve by u

Het einde.

H , Dit fwerven van hem , en zyne onder-

van zyn daanen, en 't vervolgen der zelve, wel

eigen twee of drie jaaren durende, zodanig dat
•volk ver- hy , en de zynen , die nu geen inkomften
raden. hadden (alzo 'er niet gezaait , nog ge-

maait, ja alles verwoeft, en niets aan-

gequeekt wierd) niet langer wiften

,

waar van te beftaan , begon dit niet

alleen de geringe Ternataanen , maar ook
de Grooten , die by hem gebleven waren,

zodanig te verdrieten, dat zy reeds on-

der malkanderen befloten hadden, hem
om te brengen , om aldus eenmaal van al

dit fwerven, en van alle die elende, die

niet langer te dragen was , ontflagen te

zyn, en, vooral ook, om het Terna-

U K S E
taanfche volk niet t'eencmaal te verder-

l68l
ven , oordeelende , dat , by aldien zy
hem dood aan den Landvoogd overle-

verden, zy, en al de andere Ternataa-

nen , op belofte van gehoorzaamheit,

wel weer in gunft zouden aangenomen
worden.

Het mes, waar mede men hem keelen, Hun
en 't bekken, waar in men zyn bloed voome-

vangen zou ( want zy ooi deelen het 'ren ora

bloed van een Koning te dierbaar , en te ^ â
weerdig, dan dat het op de aarde vallen

zou) en Priefter die 't werk verrigten

moeft, was al beftelt; maar men oordeelde

evenwel beft, dit vooraf den Landvoogd
bekent te maken , om te hooien , of

hem dit wel gevallen zou.

Hier op zonden zy hem dien Priefter, Door de

die zyn Agtbaarheit de geheele zaak Land-

voorhield , en hem toonde, dat zy dit
£
008d

gemakkelyk konden doenj dog de Land-
c eI *

voogd antwoorde, dat hy zulx niet be-

geerde , en dat hy den genen, die zyn

handen aan het leven des Konings zou
leggen, als een Konings- moorder wüde
ftraften. Kond gy hem my levendig leve-

ren, zo zal, zeidehy, alles wel zyn.

Dit nam hy aan te doen j waar op de
Landvoogd den onder-Hopman

, Jodocus

Cromhuizen, met eenig volk , weinig
tyds daar aan na een plaats , daar men
hem befchreven had , dat de Koning zich

onthield, uitzond.

Deze, door een Gidze daar gekomen
zynde, bevond, dat hy zich op Sawoe,
een plaats, nog hooger, dan Gilolo gele-

gen , en zyn verblyf-plaats maar een op-
geflagen wafch-huisje, of bofch-hutje,

van Gabba Gabba , met Atap bedekt,
bevond , in 't welk de Koning zich wel
gewoon was te waflehen, en zich dan
van zyn vrouw, of iemand anders, op
zyn inlands te laten Oeroeten, dat is,

door een met olie beftreken hand de

leden , het ganfeh ligchaam over , te

laten wryven ; een zaak , waar op al de
Indianen byzonder gezet zyn.

Deze onder-Hopman (hoewel andere

dit den onder-Hopman Pieter Olivier,

en niet Cromhuizen, toefchryven.) met
zyn volk dat huisje rondom bezet heb-

bende, trad eindelyk voorzigtig binnen.

Hy vond den Koning met het lig-

chaam byna geheel naakt, leggende op
een Dego Dego (dat is, een leg- of
ruft-plaats van gefpleten Bamboezen, of
Rieten gemaakt) om zich van de Konin-
gin, die ter zyde die Dego Dego, voor

hem ftond , te laten Oeroeten , of wry-
ven, ten welken einde zy alvorens twee
koftelyke ringen ,

yder wel van vyf of

zes duizend Ryksdaalders , van haar vin-

geren gedaan , en ter zyden ergens neder

gelegt had , op dat der zelver glans door

de
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^e one

>
^e zy *n ^aar nanc* <ked, ^

waar mede zy 's Konings ligchaam wry-

ven zou, niet mogt verdooft worden.

Eer Crombuizen binnen getreden was,

had hy door een fcheur bemerkt , niet

alleen dat de Koning zo lag, maar dat

hy ook zyn Kris naaft zyn zyde leg-

gen had.

Hy fehoot dan, by zyn intrede, zeer

fchichtig na 's Konings Kris , die hy

greep , en verzogt , na dat ondertuflchen

verfcheide Soldaten binnen gekomen
waren, dat hy zich aan hem. zou over-

geven. Anderen zeggen , dat hy een

penne-mes, net op de tyd, als men hem
overviel, in zyn hand had, en dat hy

vraagde, of 'er levens- genade voor hem
was , of dat hy anders genegen was, zich

om hals te brengen.

De Koning , nu buiten ftaat van

gevangen verdediging, en over die verraffing ge-

genomen weldig verzet , zeide tegen den onder-

Hopman, dat, dewyl hy geen kans zag,

om zich daar tegen te itellen , hy zich

in zyn handen overgeven, en gaan zou-

de , daar hy hem beliefde te brengen;

maar dat hy zyn zaak zeer wel goed ma-
ken zou.

De Koningin was, by dit toefchieten

van den onder-Hopman, en deze fchie-

lyke en ganfch onverwagte verraffing,

I. Deel.

x68io

werd.

niet min ontroert , zodanig, dat zy, of>

verzoek van den onder-Hopman, zich
met den Koning , en haare Dajang
Dajangs, of Staat-Juffers , op weg na
de vefting Orangie begevende , om haaré

koilelyke ringen , die zy in 't huisje

had laten leggen, niet eensdagt, als na
dat zy al ver op den weg gevordert

waren, wanneer zy, wat bedaard, eh
dit van de ringen haar te binnen geko-
men zynde, het aan den Luitenant Crom-
buizen bekend maakte, en verzogt , dat

na de zelve aanftonds

haar weder ter hand
worden.

De onder-Hopman lie:

door zyn volk neerftig

maar wat moeite hy ook
quam 'er maar een , die

had , te voorfchyn , dien

ningin weergaf, en den anderen was zy
quyt.

By den Landvoogd gekomen zynde

j

wierd de Koning, en de Koningin wel
ontfangen, in de veiling gehuisveft, en

met veel beleeftheden van zyn Edelheit

gehandelt.

In 't begin van dit zelve jaar 1 681. is De
de Heer Padbrugge met het fchip 't Land-

wapen van Middelburg, en een vlootje vo°gd

Coracora's, uit de eilanden Sangir,' 5^^X x Sjauw,

gezogt, en die

gefteld mogten

'er aanftonds

na zoeken j

deed , daar

een Soldaat

hy de Ko-
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Om de
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te doen
vernieu-

wen.

Een
Steert-

fter ver-

fcheenen,

-Sjauw, en Pangafare , of Tagulanda,
by een gezamelt, na Manado vertrok-

ken , en had zyn reize zo al verder over

Caudipan, en Ówool, na Tontoli, den

uiterften Noord-Weft-hoek van Celèbes,

aangelegt, alwaar hy al die volkeren,

by den afval huns Konings nu onder de

E. Maatfchappy geraakt zynde , door

een nieuwen eed aan de zelve verbonden

heeft.

Den iftcn January had hy den by voor-

raad aangellelden Vaandrig, Jan Trans-

zoon , nevens den Gocgoegoe van Sjauw,

Hieromymus de 'Jrras met een Coracora,

een Sergeant, en zes Schilder-gaften,

nevens agtien Inlanders, met fchild en

fwaard gewapent, van Tontoli vooruit

over Cajeli , Paloe, en zo verder te lande

over Parigi na de bogt van Tomini , of

de binnen- zee van het magtig dorp ,

Gorontalo, gezonden, met fchriftelyke

volmagt, zo in 't Nederduitfch , als in

't Maleits, en met laft van aan alle de

Koningen, die hen ontmoeten zouden,
den jegenwoordigen ftand van 's Konings
zaken niet alleen bekent te maken, maar
ook , dat zy derhalven , of op Manado

,

of op Gorontalo, by den Landvoogd
komen moeften, om den eed van ge-

trouwigheit aan de E. Maatfchappy
daar af te leggen , aangezien de Koning
van alle zyne regten op hen vervallen

was; waar uit dan van zelfs vloeide,

dat zy de Ternataanen , Makjanders

,

Gorontaalders , en die van Limbotto

,

nevens ons voor hunne en onze vyanden
aan te zien, en ook te verzorgen hadden,

dat yder zyn aandeel van volk tegen de

zelve ten oorlog aanbragt.

Den ^den January 's avonds ruim een

uur na ondergang der Zonne is omtrent

Caudipan eed Steert - fter gezien , die

zich balks-wyze omtrent den op- of

onder-gang der Zonne, by een zware
en deizige lugt vertoonde, zo dat zy

weder bedekt raakte, eer men die wel
waarnemen kon. Zy ftond in 't Weften
van ons af, met den fteert na het Noord-
Ooften gedraait , eer wat lager , dan

hooger. Zy toonde zich ruim dertig

graden boven de kimmen , dog 't was
onmogelyk (vermits zy niet aan een
fchynen bleef j maar telkens met een

dikke en betogen lugt overdekt wierd)
de lengte net te nemen } ook kon men
niet regt zien, wat breedte de fteert aan

't einde had.

Na giffing was zy in de Viflchen , of
aan den Pegafus. Zy ftond ook meeft in

een regte lyn met twee fterren van de
eerfte groote, op deze wyze *

# ,en,na de
befte giffing , was de fteert tuflehen An-
dromeda , den Driehoek , en den Stier j dog
naaft aan de twee eerfte zich vertoonende.

U K S E
Den i4den dier maand vertrok de Heer

Padbrugge van Manado, en quam nog
dien zelven dag in de Straat Lembe ten

anker, daar hy tot den ijlen de Cora-

cora-vloot bleef inwachten.

Hy zond den onder-Hopman Cromhul-

zen voor af na Saccan, alwaar hy zes

dorpen verbrandde, en verwoeftte, welk
lot ook Datahan , Paflan , en meer ande-

re , daar onder behoorende
,

getroffen

heeft.

Terwyl Cromhuizen dit deed, ging de
Heer Padbrugge met het voornoemde
fchip na de rivier van Gorontalo , om
zich van daar na Dommoegoe te bege-

ven, van waar hy, door fchryven van
Hieronymus darras , en ook mondeling

berigt , hoorde , dat de Gorontaalers

den weg na Dommoegoe gefloten hiel-

den, en de onzen niet wilden doorlaten.

Hier op zond hy den 6den Maart
Schipper Quiryn de Rande met eenige

Matroozen, nevens weinig Soldaten tot

hun geleide, na Padang met eenige Ryft,

en met laft, om van daar na Dommoegoe
te gaan ; dog zy wierden te Padang

,

daar de Gorontaalers een vaftigheit op-
geworpen hadden , eerft met beleefdheit

opgehouden , voorwendende , dat hun
bevelhebber (dien zy den Kapitein Ma-
joor noemden) niemand buiten des Ko-
nings laft dorft laten voorby dien poft

gaan j daar beneven hen verzekerende

,

dat zy niet zouden belet worden hunne
reize te vervorderen, na dat vooraf 's Ko-
nings gezanten aan boord zouden ver-

fchenen zyn , die ook nog op dien zelven

dag aan 't vaartuig van den Landvoogd
met veel beleefdheit quamen. Zy bragten

eenige vrugten tot een gefchenk met
zich j en gaven met zeer veel opgefmukte
redenen te kennen, dat alles voor den

Landvoogd, en de E. Maatfchappy, ten

beften was.

Zo gy dat meent, fprak de Landvoogd

,

zo bela/l ik ulieden voor ecrjl die vaftigheit

te verlaten , en aan myn volk een vryen

doorgang na Dommoegoe te geven, of ik ben

anders hier gekomen, om u daar toe te

dwingen. Ook zeide hy , dat hunne
Koningen maar vryelyk aan boord kon-

den komen, om met hem te beraad-

slagen, wat 'er in deze tyden, tot voor-

koming van verdere ongelukken, diende

gedaan te worden > aangezien het hen,

zo zy zich voor hem, en de E. Maat-
fchappy, niet quamen te verootmoedi-

gen, zeer qualyk gaan zou, en dat hy
hen daarom nu nog riedt, zich wel te

bedenken ; maar zy , van een'-'zeer opge-

blazen aard , en niet gewoon zynde,

zulk een taal te booren,of die te gehoor-

zamen , lieten hem maar voortpraten,

zonder zich daar eeniezins aan te kreunen.

Wes-
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1681. Weshalven hy zich met zyne weinige

manfehap ( de Boot , en Coracora 's nog

by den onder-Hopman Crombuizen zyn-

de) gereed maakte, om deze veiling aan

te taiten.

Den 7<len Maart ftaken de gewapende

Schuiten en een Boot, nevens een toe-

getakelde Coracora, met het grootfte

Veld-ftukje voorzien, van boord, voeren

den ftroom op na Padang, en zouden

door zes vaartuigen met Tomindejs ge-

volgt worden -, die, lchoon van den

Landvoogd fterk aangezet , egter niet

dorften , alzo zy voor de Gorontaalers

een fchrik hadden.

De Heer Padbrugge, nog maar half

wegen Padang zynde, hoorde, dat de

onzen al aan den vyand geraakt waren ;

maar kreeg ook tyding met een van onze

Schuiten, dat wy al ettelykedooden, en

veel gequetften hadden, en dat het on-

mogelyk was, dien poll met zo weinig

mannen te vermeefteren.

Dit verdroot den Landvoogd zeer,

die met de Schuit wederom keerde , en

,

aan den wal gekomen zynde, de meefte

Matroozen al in de vaartuigen , en klaar

vond , om te vlugten , terwyl andere

zich zeer deftig gequeten hadden.

Om deze lafhertigen dan, die 't mee-

fte gefchreeuw van de gequetften, en

van hun- dooden , maakten , maar die zelfs niet

ne veiling gequetft waren, aan den vyand door zyn

eigen voorbeeld te helpen, zette hy 't

zelf door de graft henen , en beklom

zeer moedig den wal, daar al drie van de

onzen op waren , zonder gevolgt te

worden j maar die moedigheit kon dien

Heer wel ligt qualyk bekomen hebben,

alzo hy voor bloote ftryk-weeren had

aangezien, die hy bevond ware poorten

te zynj voor welker eene hy Schipper

de Rande , en voor de andere Jan Frans-

zoon, zich dapper quyten zag.

Dit gezigt egter , van den Landvoogd,

nevens eenige andere van ons, zo ftout

op den wal geklommen, gelyk de laft

van aanftonds de Trompet daar op te

{teken, gaf in de onzen zulken moed,

en in de vyanden zulken verflagenheit

,

dat zy ten eerften door twee agter-

poorten de vlugt namen , zonder dat het

mogelyk was hen na te jagen, om dat

wy te weinig volk hadden, en pas veer-

tig koppen fterk , waar onder nog wel
een dozyn lafhertigen waren , daar de

vyand nog wel negen honderd man telde,

wy eindelyk, met verlies van vier doo-

den , en eenige gequetften , ( waar onder

Jan Franszoon , en twee Sergeanten

)

meefters van de vefting geworden, hoor-

den, dat de vyand negen en twintig doo-

den , en zeer veel gequetften had , onder

welke eerfte al de voornaamfte, en twaalf
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Beklimt

ide wal

zeer aanzienelyke, en de naafte aan de i6Si»

Koningen, waren > ook was de Koning
van Gorontalo, Bea, zelf gequetft, die
door een Granaat getroffen , en daar door
zo verwoed was, dat hy zich, ware 't

hem niet belet geworden, zou dood ge-
vogten hebben.

Daar was ook van den vyand een voor-
vegter met den Vaandrig, Jan Frans-
zoon. aan den dans geraakt, die zich zo
byzonder wel queet , dat hy voet aan
voet, en fchild aan fchild , zonder eenige

zins voor hem te wyken , vogtj maar
moeft eindelyk het door een kap, die

hem een Matroos met een enter-byl gaf,

opgeven ; hoewel die Matroos weer van
een 'ander mede een zwaren houw in 't

hoofd kreeg. Dit, en eenige bekomen
hulp- troepen, dreven den vyand nog al

verder op de vlugt j hoewel hy ons aan
de land-zyde dezer vefting nog al veeP' .

fpels maakte, en Schipper de Rande, die

't van dien kant eens ondernemen wilde,
en maar van vier man gevolgt was, te

rug dreef.

Daar op begaf de Heer Padbrugge zich Trekt na

den 8ften Maart naar Dommoegoe, la-
Dom"

tende dien poft zeer wel bezet ; en ruilde en°Go°
C[>

daar frifch volk , met het welk hy , rontalo.

zonder verder iets te ontmoeten, te rug
quam.

Den ioden en uden quam Kromhuizen Die zich

met de meefte Coracora 's weder by den op gena-

Landvoogd, die daar op met de ganfche de en

magt, in twee hoopen onder den onder- over-*
6

Hopman Kromhuizen , en Schipper de geven.

Rande, verdeeld , en met de Bondgeno-
ten, gefterkt met twee veld-ftukjens,

te land naar Gorontalo trok ; 't welke,
als die van Gorontalo en Limbotto hoor-
den, zonden zy eenigen van de hunnen
den Landvoogd met een Vrede -vaan
tegen, baden om vergiffenis, vielen op
.hun knyen, en gaven zich uit name en
laft van hunne Koningen op genade en
ongenade over.

De Landvoogd zond ze met goede Hyeifcbt'

hope weer na hunne Koningen, en zei, hareKo-^

dat zy zelf voor hem moeiten komen.
"'"J

611

De oude Koning van Gorontalo en Lim-
botto waren daar toe zeer wel genegen,
maar Kaitsjili Bea alleen hield het nog
eenigen tyd tegen.

Na veel moeite kregen eindelyk de
onzen de drie voornaamfte Belhamels,

te weten , den Goegoegoe van Goronta-

lo en Limbotto, Hatoe, en Itsneen,

en den jongen Prins , die zich Radja

Laoet, dat is, de Koning der Zee, noe-

men liet j by welken ten laatften ook de De
Koning Bea ons in de handen viel, Na trotze

verfcheide harde bedreigingen, quam hy Koning

zeer trots , en opgeblazen , met wel ^'"'Jf
duizend man, en eenige Trompetten , 00tmoa_

X x z by digeru
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na zyn
veinede

ring.

i68t. by ons, en moeft zich, hoe balfturig hy

ook was , egter voor ons verootmoedigen,

zyn geweer van zich geven, en dien

hoon dulden, dat hpm, ten teeken dat

hy onze onderdaan geworden was, zyn

Sonnefcherm voor zvn voeten in flukken

gebroken , en hy dus onwaardig ver-

klaard wierd, om langer te gebieden}

een fmaad, die hem naderhandt byna tot

het uiterfte vervoert zou hebben.

Na dat nu de Landvoogd hem wakker
doorgehaalt, en hy zynen toorn een wei-

nig laten zakken had , wierd hem aange-

zegt , dat hy naar Batavia had te gaan

,

om de Hooge Regeering aldaar om ver-

giffenis te bidden. Hy zei, dat hy zou
gehoorzaamen , wel ziende , dat daar

niet veel tegen te doen was.

Daar op liet de Landvoogd hem vry

en vrank , zonder eenige banden , of
verzekering, na boord brengen, alwaar

•al halfop de trap gekomen zynde, hy
over Schipper de Rande heen fprong, en
het op een loopen fteldc. Hy zou, zo

door al de Bondgenooten heen, het ook
waarlyk ontfnapt hebben, zo de Sergeant

Winkelaar hem door zyn fnelheit en lan-

ge beenen niet ingehaalt , overweldigt

,

en , niet zonder nog een wakkeren kap
in zyn bil bekomen te hebben, te rug

gebragt had. Hy wierd nu wat beter,

dan te voren, verzorgt, en wel vaft ge--

vleugelt na boord gevoert , al welke
voorzorg niet en belette , dat hy onder-

weeg nog een ongelooflyke kragt , om
los te raken, aanwendde, Hortende zich

zelven uit de Praauw in den ftroom , met
een voornemen, om de Praauw zelf t'on-

derfte boven te werpen. Dit alles deed

hy niet zonder fchrikkelyk op de onzen
te fchelden , te vloeken , en hen met de
Ternataanen, en Engelfchen wonderlyk,

even als of hy de onzen gevangen had,

en niet hun gevangen was, te dreigen.

Men bragt
v
hem, en de verdere Roer-

vinken, verzekert na Ternate, en lei de

overwonnen Gorontalers, en Limbotters,

ten boete van hunnen mede- afval op ,

jaarlyks aan de E Maatfchappy honderd
vyftig balken , en tweeenzeventig dikke
affuit - planken , te leveren; buiten 't

welke zy nog tot brand - fchatting voor
de ganfche vloot honderd vyftig Slaven,

of der zelver waardy in Goud of Silver,

geven moeden. Jn ieder dorp zou voor-

taan maar een Koning zyn, en de Titel

van Radja Laoet , en Radja jlgama , dat

is, Koning der Zee , en Koning van den

Godsdienjl , zou niet meer mogen gevoert

worden.

Ons volk bequam op Padang een Slang

van dertig voeten lengte, die een Nola,
of Bofch-rund , ingeflokt had , en daar

Boete

,

de Go-
rontalers,

en Lim-
botters ,

opgelegd.

Een
y.ware

Slang

,

van ons
volk

gegeten.

aan geftikt was. Zy aten ze op , en j op den Coraan had doen zweeren

vonden ze, zo gezoden, als gebraden,

uitnemend goed, zeer vet, en fmakelyk.

Jn de maand April vond de Heer Pad-
brugge de eilanden Bangay , en Gape
(anders ook wel kleen Bangay genaam t)

t'eenemaal ontvolkt, en waren de inge-

zetenen door laff van Radja Palacca , op
hun eigen verzoek, met dertig Boegilb

vaartuigen van daar na Mondonc ver-

plaatft, na dat hun Koning, Caboedo,

bevorens door de Ternataanlche Hop-
mannen Baccari) en Colabo, om hals ge-

bragt was.

Dit waren al mede gevolgen van den
oorlog, door den Koning begonnen, en

nu wel gelukkig geèindigtj maar waar
by hy de magt over alle zyne landen

( zynde nu alle onder de E. Maatfchappy,

en hy thans van haar maar een Leenheffer,

)

of ook om zyn eigen volk (gelyk te voren

om een haver ftroo gefchiedde) voortaan

meer ter dood te mogen brengen , verlo-

ren had , als zynde nu geen vry Koning
meer, maar met al de zyne onzen onder-

daan geworden, waarom zy ook allen aan

de E. Maatfchappy den eed van trouw,
en onderdahigheit, hadden afgelegt.

In 't einde des jaa'rs zond de Heer
Padbrugge de» Koning rfmjlerdam, met
de Koningin, na hen van deftige kleede-

ren voorzien te hebben, nevens eenig

gevolg voor hun beiden, en zyn verderen

omflag, na Batavia, om zich aldaar voor
haare Hoog Edelheden te verootmoedi-

gen , en met haar verder over zyne zaken

te fpreken.

Terwyl hy derwaarts zeilt, moeten

wy ook met een woord iets van de Prin-

ces, of Bokje Gamma Lamma^ Ipreeken.

Zy was, gelyk wy bevorens melden,
aan den Ryks-beftierder, Prins Alam^
gehuwt; maar gelyk die Heer oud, en

zy in vergelyking van hem jong , en
dertel was, alzo is 't geen wonder, dat

zy meer zin in den Prins van Tidore,

.Kaitsjili Ceram^ dan in dien ouden Ryks-
beftierder, had.

Mag men de verklaring van Prins

Ceram den i^den O&ober in 't i6"7f.

gedaan, en in de dagelykfche aanteeken-

rol geboekt, gelooven, zo was zy zelf

zo verre vervallen, om zich toen van

dien Prins te hebben willen laten fchaken;

't welke als het door 's Konings mildheit

aan den Tolk, Henrik Cors , ontdekt,

en ook daar door alleen belet wierd, zo
wift zy egter nog veel behendige uit-

ftroizelen ten lafte van de Koning

,

haaren broeder, onder ons volk te zaajen,

als of zy heel zuiver , en de Koning
alleen daar in fchuldig , en qualyk onder-

rigt was.

Ja zy gaf voor, dat de Koning haar

om
haxe

16S1.

De
Koning

j

van Ter-
nate ver-

lieft zyn
vry regt.
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de Ko-
ningin,

vertrek*
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#8r. hare zuiverheit omtrent dat bedryf in den

grond te weten ; of dat hy haar anders

wilde dooden; hoewel de Koning toen

van haar niet anders wilde hebben, dan

dat zy by hem blyven , en met anderen

,

nevens den Prins Ceram, niet mede de

vlugt nemen zoude.

Om hare bedryven nog meer glimp te

geven, had zy den 2often January in 't

jaar 1676*. wel uitdrukkelyk in ons dag-

regifter hare klagten wegens des Konings

quaden imborft tegen haar, en zyn vlei-

jende tong tegen ons , laten aanteekenen,

op dat andere Hoofden van de Hollanders

zich in het toekomende voor hem wagten
mogten j voegende daar by, dat haar wel

. tiiet en pafte dit van haren Koning, en

broeder , te zeggen ; maar dat egter

zyne bedryven godloos waren; en ver-

zoet daar beneven, dat wy dat wilden

geheim houden.

Wel is waar, dat zy, en haar man,
Prins dlam^ bedekt en openbaar over

deze zaken aan hare Edelheden, en ook
aan den Landvoogd in Amboina, den

Heer .£/«?•<//, fchreeven, en fterk over den

Koning klaagden ; maar egter hebben

on* 'veel omftandigheden doen blyken,

dat zy de E. Maatfchappy in den grond

geen goed hert toedraagt, en dat het

alles niet, dan geveinftheit, is; zynde

zy immers zo boos , als de Koning.

Zy gaf een klaar bewys van haren

bloeddorftigen , en oproerigen aart, als

zy den 22.ften November in 't jaar 1678.

des Landvoogds Gemalin , nevens de

vrouwen der aanzienelykfte dienaren der

E. Maatfchappy aldaar op een grooten

maaltyd genoodigt hebbende, tot meer-

der vermaak van 't gezelfchap twee hoo-

pen jongens tegen een vegten liet , waar
van de eene troep , zo het den naam had

,

voor den Koning , en de andere voor de

Ryks-grooten, ftreed. Dit quam van
jongens tot volwafle jongelingen , van

vuiften tot poenjaarden , en 't liep einde-

lyk zo hoog, dat het ernft wierd.

Hier in had die Prinfes, fchoon zy

wel zien kon , dat het tot een openbaar

bloed-bad komen zou ( 't geen zy moge-
lyk maar zogt) zulk een vermaak, dat

zy het volk 'er nog al meer toe aanzette,

en met de uiterfte vergenoeging ophitfte,

niet begerende, dat men hen fcheiden

zou. Dog de onzen, vreezende, dat

hier iets anders agter ftalc, en dat het

wel mogelyk (gelyk de tyd wat later

leerde) op ons gemunt kon zyn, be-

gonden dat met geweld te beletten , met
bedreiging, dat, zo men 'er mede voort-

ging, wy met gefchut van de veiling 'er

onder fchieten zouden.

Zy was een wakkere vrouw van ge-

ftalte, en zeer wel befpraaktj maar te

gelyk ook uitermaten geil en ligt. Bly- i68f:

ken daar af had zy verfcheide gegeven.
Altoos 't is zeker, dat Koning Jmfler-

ftam zekeren Moor, Tambora, van een
uitheemfchen afkomft, en tegen 'sRyks-
wetten by haar bevonden, al in 't jaar

i6j6. heeft laten dooden ; over welk
bedryf hy van den Tidoi eefchen Koning,
Saifoddin , die anders niet veel voor hem
overhadde, zeer geprezen wierd.

Naderhand heeft zy zich nog al meer, Blyken

met anderen, en ook met eenen Hatïbi van hare

Biboe, van 't eiland Meauw, een Hove- jl^Z
3""

ling van afkomft, te buiten gegaan.

Deze is mede door den Koning gedoodt$
maar kort daar na had zy weer een an-

deren Minnaar, Hatibi Gilolo genaamt.
Dezen, om hem zo bloot, als de anderen, '

voor 's Konings wrake niet te ftellen,

zond-zy, volgens de wyze der Ternataa-

nen , en meer Oofterlingen , dagelyks
kruiden, en bloemen tot ruikertjes, zo
konftig te zanten geftelt, dat zy over en
weder daar door al zo verftaanbaar, als

door brieven, malkanderen eerft verkla-

ring van liefde, en naderhand dagelyks
onderling berigt van alles gaven > dog
hy raakte door 's Konings afval mede in

onze handen, en wierd om zyn vuil be-
dryf gerabraakt.

Wat nu haar vlugt na Tidore, en haar
gedwongen huwelyk met den Prins

Ceram belangt , ik ben van oordeel , dat
zy over de ruiling, van een jong voor
een oud man, van een ouden voor een
jeugdigen Minnaar (van welken zy zich
zeer gaerne had laten fchaken ) zeer

vergenoegt , en vooral zeer blyde ge-
weeft is , dat zy van den Koning

,

haaren broeder, ontflagen was. En dier-

halven kan ik (fchoon zy zulx voorgaf)
niet gelooven, dat 'er haar leven aange-
hangen heeft, zo zy het niet deed, en
nog veel min, dat haar broeder haar daar

toe gedwongen heeft.

Zo ligt, en geil, als zy was, zo ligt- De Prkh
veerdig was ook haarzufter, de Prinfës fes Maïs»

Maulonda , die zich , nevens den Prins lon(i*»

Rotterdam , al me'de in 't werk van 's Ko-
nings afval gemengt, en daar by blyken
gegeven heeft, dat men geen vertrouwen
ter wereld op haar kon ftellen ; waarom
men daar na ook goed gevonden heeft,

dien Prins op Batavia te houden , alwaar

ik hem in 't jaar 1686. met twee op-

pafters heb zien verzeld gaan.

Hy was een Prins anders van eeri goed j)e
gelaat voor een inlander, redelyk kloek, Prins

na mate van dien ook gezet, en, in de Rotter-

tyd dat ik hem zag, in 't befte van zyn '

leven, en na giffing agtentwintig, of

dertig jaren oud.

Hy was zeer beleeft, en vriendelyk, Zyne
immers zo 't uiterlyk fcheen , en behoefde hoeda-

Xx 5- niet ni6hed«k
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En zyn
kleeding.

Koning
Amfter-
dam en
de Ko-
ningin

komen
op Bata-

via.

De Ko-
ning in

zyn
gewaad
en ge-

beerden ,

Als ook
de Ko-
ningin ,

befchre-

yen.

niet na Italicn te reizen, om de veinze-

ryen van 't Hof te leeren. Hy fprak

redclyk goed Nederduitfch , hoewel hy

't beter verftaan , alsfpreken, kon.

Zyn hoofd-gewaad beftond gemeenelyk

in een Tulband , of eigentlyk een dikken

Wrong, dubbeld om 't hoofd, en boven

open, aan de eene zyde Goude afhan-

gende quaften , of franjes , hebbende.

Zyn kleed Was zomtyds een graauw

geftreept, zomtyds ook wel een effen

Zyde kleed, dan eens van deze, en dan

eens van een andere verw , en , na de wy-

ze der Macaflaaren fluik om 't lyf flui-

tende Badjoes , of opper -kleeden, ge-

fchikt, waar onder hy een lange {pitze

broek
^
gelyk nu de Hollanders dragen,

had.

Ik heb hem noit met kouffen, maar

altyd bloots beens , en met muilen aan

de voeten, zien gaan. Ook ging hy
noit zonder oppafiers, een eere, die hem
in fchyn gelyk ftelde r»et de Heeren
Raaden van Indien (die altyd met twee
oppafiers uitgaan) maar die hem geenzins

met dat inzigt , en alleen , om op al zyn
doen acht te geven

,
gebeurde •, hoedanige

houw- kinderen de E. Maatfchappy, tot

haar leedwezen , al meer gehad , en

nog heeft.

Ondertuflchen verfcheen de Koning
Amfterdam met zyn Koningin, en ver-

icheide van zyn Grooten , den 6den

Oöober des jaars 1681. met het fchip,

Nieuw-Middelburg, op Batavia. Zyn
hoofd -dekzel was mede diergelyk een

Diftar , of Tulbant , als die van zyn
broeder, Prins Rotterdam; hoewel vry

koftelyker in 't geheel, zo van Stof, als

van Goude quaften. Zyn kleed was op
zyn Hollands , dan eens van fwart Laken
(mogelyk rouw dragende over zyn fwaar

verlies) dan eens fwart Fluweel , ook
zomtyds wel van eenig ander koftelyk

Zyde Stof.

Hy had geen quade gebeerden, wift,

uiterlyk, al vry wel met de Hollanders

om te gaan, en redelyk wel met hun in

gebroken Duitfch te fpreken.

De Koningin was de langfte niet,

maar voor een inlandfche Princes al zeer

fraai befneden van wezen , en vry blank

,

al het welke nog zeer verre overtrof hare

levendigheit van geeft, en een zeer be-

vallige wyze van iemand , door haar

minnelyke taal , en zoeten aart , ten eer-

ften in te 'nemen , waar door zy zich by
yder een , en voor al by haar HoogEdel-
delheden , en de Gemalinnen van de

Heeren Raaden van India, zeer aange-

naam heeft weten te maken.

Men zag haar gemeenelyk in een

koftelyke Cabaja, en koftelyke Juweelen
aan hebben. Zy was eigentlyk zyn vo-

rige vrouws zoons weduwe, om dé i6Sf»

welke te konnen trouwen, hy (gelyk

wy bevorens zeiden) hen beide om 't le-

ven bragt.

Zy wierden van hare Edclheden zeef

wel ontfangen, en hun wierd wel veel

eer en vermaak aangedaan j maar na dat

nu eenige tydt verloopen was, bleek het

dat hare Edelheden dit alles aan hem , als

aan haren onderdaan, en niet als een vry
Koning, deden: want buiten dat hem
verboden wierd , voortaan iemand van
zyn eigen onderdanen te mogen dooden
(alle welke voor onzen Raad van Juftitie

verfchynen, en aldaar , na 't blyken van
hunne ichuld, behoorlyk gevonnift moe-
ften werden ) oordeelden haar Edelheden
ook op zeer goeden grond in 't begin

van 't jaar 1681, dat zy ook niet meer
gehouden waren, hem en zyn Grooten,
jaarlyks , wegens 't omkappen der Na-
gelboomen , een vereering van twaalf

duizend Ryksdaalders te geven ; maar
om hun egter nog eenige zoetigheit te

doen, en een onverdiende weldaad te

bewyzen, vonden zy (zo ik wel heb
hooren zeggen ) goed , hun alles 't geen
zy de E. Maatfchappy fchuldig waren

,

by trappen quyt te fcheldenj houdende
nogtans aan haar, den Koning, en zyn
Grooten, jaarlyks iets, na dat. zy zich

zelven dat waardig maken zouden, toe
te leggenj 't geen nog altyd een ftreng

om den arm der E. Maatfchappy was,
om hem , en zyne Grooten , te beter in

teugel te houden ; hoewel hy zedert niet

veel meer van zyne parten heeft laten

voor den dag komen, alzo hy ( hoe veel

eer men hem ook 'tzy op Batavia, 't zy
naderhand in Ternate, bewees) wel klaar

zag, wat bril men hem op zyn neus

gezet had, en hoe hy in opzigt van alle

zaken, de E. Maatfchappy betreffende,

nu volftrekt onder haren Landvoogd
ftaan moeft, en zyn ryk van haar maar

ter leen had; zo verre, dat hy nu maar
Koning van Ternate in naam was, die

niet anders dan de bloote fchaduwe van

dat Koninklyke nog behoudende, een

enkele pop van Staat zonder vermo-
gen , en een van de grootfte onderdanen

der E. Maatfchappy, was. Al het welke
hy, om de waarheit te zeggen, zich

zelven moetwillig op den hals gehaald

heeft.

In February van dit zelve jaar 1682.

vonden ook haar Edelheden goed, den

Heer, Jacob Lobs^ na Ternate te zenden,

om den Heer Padbrugge aldaar te vervan-

gen, welken zy volgens haren brief van

den 8ften als haren Commiflaris, of Ge-
volmagtigden , over de drie Oofterfche

Landvoogdyen aangefteld hadden.

Hy

Werden
beide

zeet wel
ontfan*

gen.

In 't jaar

1681.

Hy ziet

nu

Net»

jttoi

Dat hy
maar een

Koning
in naam
is.

De Heer

Padbrug-

ge Ge-

volmag-

tigde

over de;

drie

Oofter-

fche

Land-
voog-
dyeü.
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Land-
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der Mo-
luccos.

itti. Hy quam hier met de opper-Koop-

lieden, Pieter van Akkersd^k, en Pieter

van den Hoorn ^ nevens de onder-Koop-

lieden , Abraham Boudens , en N . . . Hoofd

(die bygevoegde leden van den Gevol-

magtigden zyn zouden) den z^m Juny
aan 5 dog de Landvoogdy wierd cerir.

De Heer ^en lden September aan hem overgedra-

Lobs gen, en hy toen als tweeentwintigfte
tweeen- Landvoogd' der Moluccos voorgeftelt j

waar op de Heer Padbrugge nog dien

zelven dag met vier fchepen na Banda
vertrok ; latende de Moluccos in fchyn

wel bevredigt , maar in der daad nog vry

verwart, gelyk hy die ook gevonden
had, zo dat hier zorge, beleid, voor-

zichtigheit, en geftadig mistrouwen tot

het beteugelen van zulk een trots volk
,

vereifcht wierd.

OndertulTchen quam de Koningin den

i f
den September dezes jaars van een jon-

gen Prins op Batavia te bevallen j waar
op den volgenden dag verfcheide plegte-

lykheden, by de Ternataanen in zo een

voorval gebruikelyk , volgden.

Uit onze veiling trok een volle troep

voetvolk onder 't bevel van een onder-

Hopman met vliegende Vaandels, onder

't geluit van verfcheide Gongen, Tifa's,

en andere, zo inlandfche, als ook Hol-

landfche fpeeltuigen. Twee Macaflaaren,

met Schild , en Kris gewapent , fpron-

gen met de zelve , uit de fcheden gerukt

Diens zynde, voor uit. Toen volgden ver-

;eboorte fcheide inlandfche fpeeltuigen , ook eeni-

>legtelyk
ge Chineefche groote Schalmeyen , en

verfcheide Javaanfche Trommeltjes, zyn-

de omtrent een el lang , en van een lang-

werpig fatzoen, even als kleene Toelafb

De Ko-
ningin

krygt op
ji Batavia

;< een jon-

den Prins

jens daar anders de inlandfche Trom-
meltjes veel plat en breed zyn ; buiten

dat men op deze Javaanfche met beide

de handen aan wederzyden gewoon is te

fpeelen, of die, zo als zy om den hals

hangen, te flaan; daar men de andere

op den grond zet , óf in de eene hand

houd, en met de andere maar aan de eene

zyde met een vooromwoeld ftokje , of

met eenenkeld houtje, daar toe gemaakt,

gewoon is te flaan. Daar op volgden

eenige Slaven met eenige lange ftokken

,

waar aan ettelyke Wimpels , op zyn Chi-

nees van fchoone Zyde Stoffen gemaakt,

gehegt waren. Daar wierden ook drie

groote brandende Lampen , en eenige

brandende groote Chineefche Wafch-
kaarflen

,
gedragen , waar op verfcheide

amptenaaren des Konings met eenige

fchoone Goude en Silvere vaten volgden,

waar onder zommige zeer fraai , en vry

groot bevonden wierden.

Toen verfcheen de Prins Rotterdam
,

zeer koftelyk gekleed , en met een Gou-
den keten om zyn hals, Hy had eenige

bedienden van de E. Maatfchappy , door i68i;
den opper-Landvoogd , den Heer Kot-miis Met

>

c

Speelman, tot het bywoonen dezer pleg- planten

telykheit uitdrukkelyk afgezonden , by van een

zich, en droeg zelf in een groote Silvere |S?ge .

vergulde fchotel een jongen Cocos, of booTf"
Clappus-boom , welke hy niet verre van enz.

de hoofd-vefting op Batavia plantte.

Zulk een boom op de geboorte- dag
van een nieuwgeboren kind te planten,

is de gewoonte by zeer veel Oofterlingen,

en wel daar uit fpruitende, om dat zy
by de leden van dien boom , die 'er alle

jaar een meer krygt, ten eerden den
ouderdom van het kind belt weten te

rekenen, anders zyn zy ook wel gewoon
der kinderen ouderdom op den tyd der

beftiering van dezen of genen Landvoogd
op te geven , fchoon de andere wyze
van rekenen veel ouder , en meer in ge-

bruik is.

Na 't planten nu van dit Ckppus- Gevierd

boomtje wierden van al de Soldaten drie wierd'

fchoten met Snaphanen, en daar op ook
ettelyke Kanon- fchoten gedaan; waar na
men op de zelve wyze weer na 't kafteel

van Batavia trok , alwaar de Koning aan
verfcheide lieden van aanzien een gfoote
Maaltyd gaf, en zeer vrolyk was.

De Koningin wierd van de Gemalin-
nen der Raaden ook in haar kraam be-

zogt , en gaf met haar onderhoud aan

alle die vrouwen zeer veel genoegen j

gelyk ik dat eenige der zelve wel 'heb

hooren zeggen ; maar zo groot als de Dit

vreugde over de geboorte van dit Prinsje Prinsje

was, zo groot was ook de droefheit

over zyn overlyden op den 2,8ften der

zelve maand voorgevallen.

By zyne begrafenis had men mede ver-

fcheide Moorfche plegtelykheden.

Het wierd van twaalf Slaven , niet op
een baar, maar op een daar toe vervaar-

digden grooten Throon, die de gedaante

van een verheven praal-bedde had, en
van een zeer koftelyke fprei bedekt wierd,

gedragen. Op ieder hoek Van dit praal-

bed ftonden vier Slaven, een van welke
een open Sonnefcherm in de hand had,

om het lykje tegen 't fteken der Zonne te

befchutten.

Voor dit praal-bed trok een volle troep £n wjcrtj

voetvolk op een ftatige wyze, hebbende ieer

alle hun geweer omgekeert. pragtig

Na 't voetvolk volgde de Koning, f^f*
met zyn broeder, Prins Rotterdam, en graveci*

eenige andere Grooten ; en daar op wierd

dit Prinsje by de Clappus-boom , die ten

teeken van zyn geboorte geplant was,

begraven , en zo omtrent veertien dagen

lang van zekere perzoonen (hoewel min-

der in getal, dan te voren) een uittogt

na 't graf, niet zonder inlandfche fpeel-

tuigen, gedaan, om dit Prinsje te be-

weenen 9

ftierf

kort 'er

na.



35* M O L U K E
1681. weenen, en eenige bloemen,

'er gedurig verfch in Silvere

Voorzor-
ge der

Koningin
tegen 'S

Konings
vvifpeltu-

righeit en
moord-
zugt.

In 'tjaar

1683.

Zyn fleg-

te zugt

voor zyn
Gods-
dienft.

die men
vergulde

fchotelen na toe bragt , op zyn graf te

ftrojen.

De Koningin ondertulTchen , allerbeft

den wifpelturigen aart des Konings weten-

de, en hoe vele van zyn andere vrouwen

hy om 't leven gebragt had , vreesde

,

wanneer hy haar eens mede moede en

wars werden mogt , ook diergelyken einde

door zyn handen , of beftel , en verzogt

daarom voor haar vertrek van Batavia,

aan den Heer opper-Landvoogd Speel-

man , en de Edele Hecrcn Raaden van

Nederlands India zeer heimelyk , dat

haare Edelheden, bewuft, hoe de Ko-
ning met zync vorige vrouwen geleeft

had, Hem, als uit hun zelvcn, zonder

hem iets van haar verzoek te laten bly-

ken, ernftig wilden bevelen, dat hy met
haar, als zyn Koningin, leven, haar met
behoorlyke agting handelen, en haarnoit

aan 't leven komen moeft.

Dit beloofden en deeden haar Edel-

heden .met veel ernft en voorzigtigheit

,

daar byvoegende , dat de leden der

Hooge Regering te Batavia zo veel op-

zigt over zyn gedoente omtrent deze

Zyne Koningin voortaan nemen , en zich

Zo veel aan haar gelegen zouden laten

leggen, dat zy, by aldien hy haar eenig-

zins qualyk handelde , zulx als of 't aan

haar zelf gefchiedt was, in alle manieren

wreeken, maar voor al hem ten uiterften

vervolgen zouden , zo hy zig verftouten

mogt, haar (gelyk hy andere van zyne

vrouwen gedaan had ) aan 't leven te ko-

men ; welke ernft den Koning uit de

ernftige taal van den Heer Speelman ( die

een groote deftigheit in zyn wezen, en

niet minder in 't fpreken , had ) gebleken

zynde, beloofde hy verre van haar oit

aan 't leven te komen , altoos in alle re-

delykheit, en met veel agting, met haar

te zullen leven j al het welke hy ook
Hipt nagekomen is; hoewel hy anders

zich al zo weinig aan zynen handel met
de menfchen, als aan zynen Godsdienft

gelegen liet j gelyk uit dit eene ftaaltje

blyken zal.

Na zyne terug komft inTernate, in

't jaar 1683, gebeurde het, dat hy,
bezig zynde in de tegenwoordigheit eeni-

ger Hollanders van een brave Weftphaal

heit der Hollanders, fpek te eten? Hy, *68ï.

niet verlegen met die zaak
,

gaf den
Priefler tot antwoord , dat hy geen fpek

,

maar een Hollandfche Ham at , en voeg-
de, om zyn zeggen te bewaarheden, 'er

by', dat hy het den Hollanders vragen
kon, of dit geen Ham, en of dit wel
fpek wasj dog hy ziende, dat de Prie-

fter, daar mede niet voldaan, hen 't niet

vraagde, zo vraagde hy zelf, of hy de
waarheit niet fprak , of dit geen Ham
was, of de Hollanders dit zo niet noem-
den, en of zy niet een groot onderfcheid

tuflchen Ham, en fpek maakten? Zy
zeiden, Ja; en beveiligden dit (want
zy aten mede van de Ham ) zo ftérk , dat

de Priefter^ hoe moejelyk ook in zyn
geeft daar over , alzo hy wel beter wift,

daar mede te vrede zyn, en voor zyn En open-

oogen zien moeft, dat hy voortging bare fpot-

fmakelyk van die Ham, maar geen fpek, 'erny

te eten, en helder daar op een glas mecje>

wyn te drinken , zonder zich 'er aan te

-

fche Ham te eeten, buiten gedagten in

dat bedryf van een Cafifi, of Priefter,

overvallen wicrd, die, dit ziende, den
Koning met zeer veel ernft en verwon-
dering daar over aanfprak, vraagende,

hoe hy , die een Mohhammedaan , en

gehouden was, zulk een bedryf in een

minderen te ftraffen , zich verftouten

dorft , zelf zo openbaar , en ten fpot

van zyn Godsdienft , in de tegenwoordig-

kreunen , dat Mohhammed beide 't fpek

,

en de wyn, zo ftreng aan alle Mohham-
medanen verboden had.

Na den oorlog quamen de Ternataan-
fche Grooten , de Goegoegoe , de Zee-
voogd , en Kimelaha Marafaoli , over
Amboina (daar zy wel vyf of zes maan-
den bleven) kort na de aankom ft van de
Heer Padbrugge in Ambon , weer in Ter-
nate , met laft dat men hen al het hunne
weer zou geven, en dat zy door den
Landvoogd , en byzonder door den Ko-
ning, wel zouden gehandeld worden j

dog de Goegoegoe was zyn Gemalin,
de Prinfes Gamma Lamma^ nu aan den
Prins Ceram getrouwd , quyt.

In dit zelve jaar vonden haar Edelhe- De Ko-
den in April goed, fchoon de Koning m'ng, en]

en eenige Grooten , die toen ook on Ba- Grootcn
D

,
r

r , met een
tavia waren , en wegens hunnen afval

regtvaardig verdiend hadden, dat men hen
van hunne jaarlykfche erkentenis-pennin-

gen niets toelag, egter hen zodanig te

begunftigen , dat die Vorft , en de
Grooten, om hen te naauwer aan de E.
Maatfchappy re verbinden

,
jaarlyks deze

vaftgeftelde fomme trekken zouden, te

weten :

De Koning Ryksdrs. 6400

De Ternataanfche

Grooten , of
Ryks-Raaden . 600

De Makjanders

De Sengadji's van

Motir

:«!•

een

jaarlyk-

fche lom-

ma be-

gunftigt.

Una

Bigt

ï

2000

IfO

Ryksd rs . pifo-0-0

Ook
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n58j. Ook vonden zy daarenboven goed

,

den Koning , uit aanmerking van zyn

onvermogen, een fomme van 4186J--8-9
edelmoedig quyt te fchelden , en aan

zyne Ryks-grooten een jaar van deze

hunne jaarlykfche erkentenis voor uit te

geven.

Verkie-

zing van
twaalf

Ryks-

Raaden.

De nieu-

we voor-

waarden

des Ryks.

In 't jaar

168-4.

De Ko-
ning

Amfter-
dam
woond
Speel-

1 mans
Lykfta-

tie,

Nevens
eenige

1 van zyne
" Groo-
ten, by.

In Mai hebben zy omtrent den ftaat,

en 't beftier van het Ternataanfch ryk

voortaan vaftgeftelt , twaalf Ryks- Raa-

den te verkiezen, dezelve den Koning tot

't behandelen van alle Ryks-zaaken by te

voegen , en hem op zekere voorwaarden

in zyn ryk te herftellen, welke hy in de

maand van July ( zo ik van eenige Ter-
nataanen verftaan heb ) ook onderteekent

heeft.

In 't jaar 1684, ^en ifden January,

woonde hy mede by de plegtelyke be-

graafFenis van den overleden Heer, opper-

Landvoogd , Kornelis Speelman. Hy wierd

geplaatft onmiddelyk na haar Edelheden,

den opper-Landvoogd , en de Raaden
van Nederlands Indien , en pas voor den

ouden afgedankten Heer Jntoni Pavil-

joen; 't geen by de Lykftatie van dien

opper-beitierder nader kan gezien werden.

Buiten zyn Hoogheit verfchenen daar

mede in fwart-Lakenze rokken, deze na-

volgende Ternataanfche Grooten.

Rethi, Zeevoogd van Ternate.

De Prins Rotterdam , 's Konings broe-

der.

Kimelaha Tommagola.

De Prins Malajoe, 's Konings broeder.

Kimelaha Tomaitoe.

De Prins Tolucco , 's Konings broeder,

De Hhoekom , of opper-rigter van 1684.

Ternate.

Djouw Neaman.
En meer anderen , in de Lyft zelf, by

de dood van zyn Edelheit den Heer Speel-

man te vinden.

In 't jaar iö8f. is hy ook op Batavia i„*tjaar
geweeft, hoewel hy 'er niet lang bleef. 1685.

Hy had eenige gelchillen met Koning Laft van

Saifoddien en zyn volk gehad j waar over haar

hy klagtig viel by haar Edelheden, die ^
delhe"

hem geraden hebben, geen moejelykhe- tremdé
den aan te regten , maar den Koning van moeje-

Tidore daar over ordentelyk , en in der 'ykbeden

minne te laten aanfpreken , en te hooren,
saifb<l.

wat antwoord hy daar op geven zouj dien.

en zo dat niet voldoende zyn mogt, dan
een behoorlyke betuiging daar tegen te

laten doen, en daar van kennis aan haar
Edelheden te geven } dog zo die Koning

' hem ondertufïchen weer nieuwe moeite
aandeed, dat hy dan met den Neder-
landfchen Landvoogd zou overleggen,
wat daar in beft gedaan ware.

Men vond ook goed , in dit jaar aan Nieuwe
Koning Jmfterdam weer duizend Ryks- èuni) »

daalders te verftrekken , en de onkolten, ^
on
l
ng

tot het maken van eenige nieuwe kleede- dam be-
ren, en den voorraad van zommige din- wezen.'

gen , tot zyn reize noodig , hem te
fchenken, en zyne ganfche fchuld , toen
noch vierendertig duizend Ryksdaalders
zynde, jaarlyks zodanig te verminderen,
dat men van zyne erkentenis- penningen
voortaan maar twee duizend Ryksdaalders
aftrekken zou; waar op hy in 't einde
des jaars weer na Ternate vertrokken is.

ZESDE HOOFDSTUK.

IN \ jaar 1686. de Heer Thim, drieentwintigfte Landvoogd der Moluccos. Die
op Japara aangiert, als ook tot Batsjan. Zyn aankomft , en inhaling, in Ternate.

yertrek van den Heer Lobs van daar na Batavia. Intrede der regeering van den
Heer Thim. Misnoegen van zynen tweeden. Die zich in deze Landvoogdy tracht in

te dringen, 't Geen uit 's Konings fchryven, en antwoord 'er op, te zien is. Des
Landvoogds goed verftand met den Koning. Zyn haat hier over tegen van Thye.
Dien hy Jlil na Manado docd voeren, en zyn papieren lichten laat. Waar af zyne
<vroww na Batavia kennis geeft. Misflag des Landvoogds daar in, in '/aanhouden der
fchepen, diergelyke van de Landvoogden wel meer begaan worden. Vrugteloosheit
van zo grooten misflag. Waar toe de Predikanten medegewerkt hebben. In 't jaar

1689. de Heer de Haas Gevolmagtigde der Oofterfche Landvoogdyen. De Heer
ICops vierentwintigfte Landvoogd der Moluccos. Des Heeren de Haas verrichtingen in
Ternate. De Heer Thim, en die twee Predikanten , buiten bediening na 7 vaderland
gezonden. Hy komt als Schipper weer uit, verliezende fchip, en leven. Hoe V met
Moulin, en Hoogeboom, ging. De dood van Koning Amfterdam, en 't beftier des

Ryks door de Grooten in 't jaar 1691. De Heer Balling gekoren vyfentwintigfte
Landvoogd der Moluccos j dog overleden. De Heer Buis Gezaghebber. De Heer
van der Duin, vyfentwintigfte Landvoogd der Moluccos in 't jaar 1691,

I. Deel, Ze*



In 't jaar

1686.

De Heer
Thim
drieen-

twintigfte

Land-
voogd
der Mo-
lucccs.

Als

ook tot

Batsjan.

Die op
Japara

aangierd

,

Koningen

,

M O L U K
Eden zyn onder de regcering

van dezen Koning niet veel

merkwaardige zaaken voor-

gevallen j dan alleen, dat de

Heer Landvoogd Lobs in 't

jaar 1686. den iften Juny door den Heer,

Johan Henrik Thim, als drieentwintigfte

Landvoogd der Moluccos, vervangen is,

na dat die Heer den 23^» April daar met

het Jagt Naaldwyk aangeland was.

Deze Heer , bevorens Bevelhebber

op Weiffelmund, een veiling van den

Koning van Polen, omtrent Dantzig,

voer iri 't jaar 1684. als Schipper en

Bevelhebber in dien ft der E. Maatfchappy

uit, wierd naderhand op de Kaartema-

kers-winkel te Batavia eenigen tydt ge-

bruikt, en tot dit ampt ('t geen al een

goede fprong was) zeer fchiclyk gevor-

dert, en daar op den loden February op

de Reede van Batavia als Landvoogd der

Moluccos (volgens gewoonte) aan boord

voorgeftelt zynde , vertrok hy van daarmet
zyn zoon , dogter, en verder huisgezin,

den zoften dier maand , en gierde op Ja-

para aan , alwaar hy de fchepen Voor-
ichotcn, de Moerkapel, en het Jagt 't

Goud visje, vond; hoewel 'er naderhand

nog de fchepen Macaflar, Zirkzee, de

Gideon, Oofterblokker, Naardermeer

,

de Graaf, Boswyk, Cadiri, Rotterdam,

en 't Wóuwtjë, verfchenen zyn; van

.welke de twee laatfte mede na Ternate

Honden te gaan.

Hy was wat fchielyk van Batavia na

Japara vertrokken, om na vermogen, by
zyn komft aldaar , eenige order wegens

den droevigen moordt van de Heeren

Tak , van Vliet , en meer andere , op

den 8ften February dezes jaars te Caföt

Soera de Nihgrat door

elendig

Soera Pati. en

Zyn aan-

l<omft, en
inhaling

,

in Ter-
nate.

zyn volk, elendig om hals gebragt,

volgens lalt van haar Edelheden, te hel-

len; van weike wy breeder onder de

ftoffe van Java, en die der Mataramfche
Keizers, ftaan te handelen.

Hy vertrok van daar met de Jagten

Naaldwyk,- en Rotterdam, mitsgaders

de Fluit het Wouwtje,den 2iften Maart,

en quam eerft voor de vefting Barneveld

in de Straat van Batsjan ten anker,

alwaar de Bevelhebber, Pieter Lyn, met
den Koning van Batsjan , Alainaddin,

benevens zynen broeder ,' Kaitsjili Moe-
fom , en eenige andere Grooten des Ryks,
den nieuwen Landvoogd Thim aan boord
quamen verwelkomen, en op het plegte-

lykfte begroeten; dog namen na kort

verblyf, om dien Heer, en zynen bodem
niet op te houden, weer affcheid, die

den 2jften April voor de vefting Orangie
ten anker quam , alwaar hy van den
Landvoogd Lobs , en de voornaamfte

dienaaren der E. Maatfchappy, aan boord

verwelkomt , en

doen van

volgens

drie algemeene los-

gewoonte, 16SÖ.

onder 't

brandingen der Soldaten, en Borgers
,

ten dien einde in 't geweer gebragt, en
't balderen van het Gefchut zeer plegte-

lyk aan land geleid, en ftatelyk ingé-

haalt wierd, terwyl kort daar aan de twee
andere fchepen op de Reede quamen.

Daar liep eenige tyd door, met de

zaaken tot het overgeven dezer Land-
voogdy in behoorlyke order te brengen;
waar op de overgave den ïftfcn Juny in

der minne, en zonder de minfte gcfchil-

len tuffchen deze twee Landvoogden
gevolgt zynde, is den Heer Lobs, na

plegtelvk affcheid van de Molukfche

Het ver- '.

trek van
de Heer
Lobs van

daar na

Batavia.

den Heer Thim , en alle de

andere Grooten, zo der Molukfche ei-

landen, als in den dienft der E. Maat-
fchappy, genomen te hebben, door den
Koning Amflcrdam, den Prins Tolucco,

zyn broeder, en verdere Grooten, met
de zelve plegtlykheit, die by des Heeren
Thim 's inhaling gebruikt was , tot aan

boord uitgelei gedaan, alwaar deze
Vorften, en Heeren, eenigen tydt vro-

lyk geweeft zynde, van den Heer Lobs
andermaal affchcidt namen, waar op hy
"zyn reize na Batavia over Amboina (daar

hy den 3 den Augufty quam, 'en tot den
4den. September bleef) voortzette.

Wat nu de regeering van den Heer
Thim betreft, hy was, by zyn intrede

aldaar (zo het uiterlyk fcheen) by den
Koning zeer bemint ; dog hy had mede-
dienaars in den.dienft der E. Maatfchap-

py, die hem niet alleen den voet zeer

dwars zetten; maar, waar het hen moge-
lyk, hem dien ook wel meefterlyk zog-
ten te lichten.

Het fchynt, dat het den tweeden
perzoon, en opper-Koopman aldaar, den

Heer Ifaac van Tfafe. mcrkelyk, met de
komft van den Heer Thim, uit zyn
giffing gegaan, was, en dat hy geen andere

ftaat gemaakt had , van zelf als Land-
voogd te zyn, en den Heer 'Lobs by zyn
vertrek te vervangen ; maar nu , buiten

verwagting , hier een nieuwen Land-
voogd krygende, zette dit al van den
beginne af geen goed bloed, maar zyn
dnft hem aan , Om tegen zyn bpperge-
bieder niet alleen zelf aan te verken, maar
om ook verfcheide andere van de voor-

naamfte dienaars' daar toe te bewegen, en
met hen rypelyk te overleggen , wat mid-
delen men beft zou in 't werk ftellen,

om dezen Landvoogd van daar te krygen,

en 'er zich zelven in te draajen.

Daar toe had die opper-Koopman
onder anderen den Predikant, Ma'ttheus

Hek , den Hopman , Auguflyn du Moitlin,

en eenige andere, aan zyn fnoer weten te

krygen, en met hun beraamt, otn dit

dies

n

1

. :

Intrede

der rege-i

ring V2n

de Heer
Tb.im.

't Mis-
noegen
van zyn
tweeüe.
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Diezich

in deze

Land-
voogd/
tragtin te

dringen.

't Geen
uit 's Ko-
nings

fchryven,

en 't ant-

woord
'er op , te

I zien is.

alles tot het gewenfchte oogwit te bren-

gen, dat men yder in het byzonder daar

over met den Koning van Ternate hei-

melyk fprak , en zyn Hoogheit zogt aan

te zetten, om over den Heer Thim te

klagen, en van Tloye, als des zelfs ver-

vanger, te verzoeken.

Volgens dit befluit fprak men den Ko-
ning daar over ; maar vond hem vry

becer Thim's gezint, als men verwagt

had} en nog veel minder had men ver-

wagt, dat de Heer Thim een affchrift,

zo van het fchryven des Konings in 't

jaar 1687 > a^s van '

£ antwoord haarer

Edelheden, door haare Edelheden zelfs

bekomen , en dat het van zulken flegten

uitllag voor verfcheiden van hen geweeft

zoude hebben.

Wat liften en lagen zy tegen dien

Heer aangelegt hebben, en hoe dit alles

by Koning, Kaitsjili Amfterdam, opge-

nomen is, zal ik niet ophaalen, maar
my alleen gedragen aan het navolgende

uittrekzel uit 's Konings brief aan haare

Edelheden , en uit het antwoord van den

Heer opper-Landvoogd, Joannes Camp-
huis j en de Edele Heeren Raaden van

Nederlands India aan dien vorft, dat my
de Heer Thim by zekere gelegenheit zelfs

heeft meegedeelt.

ËxtraSl uit den hief van zyn Hoog-

heit den Koning van 'Ternate aan

haar Hoog Ed»K tot Batavia ge-

zonden, met het Jagt Pylswaart

in de maant Juny 1687, daar by
getoont word , wat liftige PraSy-
ken de opper-Koopman, Ifaac van
Thye , met zynen aanhang in 'Ter-

nate , in 't werk geftelt heeft, om
zynen Gouverneur ^ den E. Heer

Joan Henrik Thim, den voet te

ligten, en zich zelven daar in te

dringen , welken Koninklyken brief

haar Hoog Edl. van Batavia aan

wel gemelten Heer Gouverneur in

de maand Maart in \jaar 1688.

gezonden hebben tot zyn narigt

,

op dat zyn E. zien moge , wat
guiten hy in zyn Gouvernement

heeft.

V Orders geeft zyn Majefteit aan haar

Ed. ook kennijfe, hoe de Gouverneur,

joan Henrik Thim,^> haar Edns. tot die

charge aangefielt hebben, alhier op Ternate

•wel verfcheenen is , en wy met den zelven

in een goed ver(land tot nog toe pafleeren

,

met hope, dat zulx ten goede .van de E.
Compagnie redundeeren mag , dog de

Gouverneur en is met zyn fecunde en

opper-Boekhouder in geen goede overeen-

komft , zodanig als de praftycq wel is. Voor

dezen zyn verfcheiden Gouverneurs alhier

1SS
van daan verlofl, als ook diverfe perzoo-
nen uit den Raad van hier gelicentieert,
en andere hier verbleven , waar van 'er nog
eenige van dien tyd af tot nu toe zich alhier

in de Moluccos bevinden, dog noit iffer

zodanig geprocedeerd , als aan den Gou-
verneurJoan Henrik Thim te werk geftelt
word; dog zyn Majefteit maakt alleen zyn
reguard op den Gouverneur Joan Henrik
Thim

,
gelyk de zelve ook tot nog toe niets

gedaan heeft, dat met de Coituimen en
pracTrycq van hun affaires ftrydig is

,

waarom ik dit ook aan haar Ed. bekent

rnake , want zyn de Blanken in zulken

ftaat , hoe zal het dan gaan met ons , die

maar Swart genoemd worden, gevende dit

maar alleen aldus te verftaan , op dat haar
Ed. dit' in gedagten zouden gelieven te

houden.

Vorders geef'ik ook kenniffe aan haar Ed.
hoe een Mifties, Kornelis Pietersz. ge-
noemd, by den Goegoegoe Marafaoli ge-

weeft is, zeggende, dat de Heer Gouver-
neur hem by zyn E. gezonden hadde , om
den opper-Koopman behulpzaam te zyn,
dat hy het aanftaande MoufTon Gouver-
neur van Ternate mogt gemaakt worden.

Hebbende hy , Goegoegoe , daar op

geantwoord, dat hy zulx niet en konde
doen , maar wel de Heer Koning , en is hy
Kornelis daar op by my gekomen, zeggende,
dat hy van den Heer Gouverneur by zyn
Majefteit gezonden was, om te verzoeken,
dat ik den opper-Koopman daar in wilde
behulpig wezen , dat hy dit aanftaande
MoufTon tot Gouverneur van Termte
mogte geadvanceert worden. Waar op ik

zeide, dat zulx onwaaragtig was , dat
hem de Heer Gouverneur by my zond,
want by aldien de Heer Gouverneur
ymand aan my wilde zenden, dat hy den
Tolk Fredrik wel allen tyd zond, die

een expreffe Tolk van de E. Compagnie
was.

Ook is , op een Sondag
, Juffr. van

Thye, de Huisvrouw van den opper-
Koopman, eens by my gekomen, verzoe-

kende my, dat ik na Batavia wilde fchry-
ven , en daar by advifeeren , dat de Gou-
verneur gants oneenig met ons zich aanftelt,

of afkerig van gemoed tegens ons is, en ik

over zulx de Heeren wilde verzoeken, dat

de Heer Gouverneur Joan Henrik Thim
van Ternate mogt opontboden worden, en

dat de Heeren geen moeite geliefden te

neemen van aldaar tot Batavia een vervan-

ger op te fpeuren, maar dat hier een be-

auaam perzoon was om te fuccedeeren.

Dat was dan het verzoek van Juffr. van

Thye, gelyk ik ook ver(laan hebbe , dat

Sr. Ifaac van Thye te zamen met den

Predikant, Mattheus Heek, en ?iog een

perfoon , die wel by voörfchreven opper-

Koopman gezien is , arbeidden , om te

1687;

Yy z maken ,
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maken, dat de Heer Gouverneur Thim
van Ternate mogt opontboden worden, en

by, Sr. van Thye, in zyn plaats fuc-

cedeeren. Voorts is drie dagen daar na de

Kapitein, Auguftin du Moulin, met nog

mz Hollander, genaamt Mr. Davids, na

viyn Hof gekomen, gevende den oppaffcr

van het Palleis aan my daar van kennijfe

,

toen ik agter in het Woiwas, en ben aldus

by hen gekoomen , en zyn wy te zamen met

ons di yen in de Gallery gegaan, daar wy
gingen nederzitten om met malkander te

praten, zeggende zy beide tegens my , dat

de Gouverneur zich in het Kafteel zeer

queftieus en oneenig aanftelde.

Waar op ik hen vroeg, wat de oorzaak

van de queflie was, daar op de Kapitein

Moulin antwoordde, dat de Gouverneur

een quaataardig perzoon was , zynde nie-

mand onder de grooten nog onder de kleinen,

die goed van hem [preekt , en daarom heb-

ben wy die gedagten, dat 'er dit Mouflbn

een Commiftaris van Batavia herwaards te

komen (iaat.

Doende ik daar op weder de vrage,

waarom dat 'er <>£»CommirTarisZwr te ver-

fchynenftondt? waar op by Moulin in ant-

woord pafte, om dat de opper-Koopman,

en de Predikant aan de Heeren tot Batavia

alle de quade proceduren, en Conduiten,

van den Gouverneur tot een toe overjehryven

willen j wy hebben dit maar aan uw Maje-

fteit willen zeggen, waar op ik dan van hun

opflond, en zy ook weder weggegaan zyn.

Verders vier dagen daar na is de Predi-

kant Heek by my gekomen met een brief,

verzoekende my den zelven met myn naam
te ondertekenen -y dog alzo ik dagt, dat zulx

onbehoorlyk van my gedaan zoude zyn , heb

ik myn naam ook in dien brief niet geftelt

,

hebbende ik gehoord, dat die brief aireede

van zeven perzoonen ondertekent was , als

namentlyk door den opper-Koopman, Iiaac

van Thye.
Ten tweeden door den Predikant , Heek.
Ten derden door den Kapitein Moulin.

Ten vierden door

Ten vyfden door een Boekhouder.

Ten zesden door den gedeporteerden

Winkelier, Pieter Coy.
En ten zevenden door Pieter Hogeboom.
Wy zyn ook met den Gouverneur in

geene de min/te differentie, hoe zoude ik

dan myn naam onder dien brief hebben kun-

nen /tellen, waarom ik dan ook kennijfe

daar van aan haar Edellieden hebbe willen

geven enz.

Lager ftond

Gecollationeerd Accordeerd

Batavia in 't Kafteel den jden

Maart/» 't jaar 1688.

Was geteekent

J. Ackcrfloot.

eerfte Clercq.

U K S E

Antwoord van haar Hoog Ed™. tot

Batavia aan zyn Hoogheit den

Koning van Ternate , de voorfz.

Materie betreffende.

Joannes Campbuys Gouverneur Gene-

raal, mitsgaders de Raaden van

Nederlands India, zenden dezen

brief aan den Paducca Siri Sulthan

Kaitsjili Amflerdam , Koning tot

Ternate endc onderhoorige landen

,

den welken God de Heer wil

geven , een lang leven , vreede , en
voorfpoed in deze wereld, en na-

maals den Hemel, Amen.

IN de maand July , in 't jaar 1*587 » met
de wederkomfte van 't jagt Pylfwaart

uit Ternate, hebben de Gouverneur Ge-
neraal en de Raaden van India den brief

van Paducca Siri Sulthan met beboorlyke

eer , en van outs gebruikelyke plegtigheden
,

wel ontfangen, en by de Lecture der zel-

ve met groot genoegen vernomen de goede

gezondheit van Paduca Siri Sulthan, en

zyn Koninklyke Familie, nevens den wel-

ftand van alle Ryx-grooten , volkeren , en
landen, die zyne regeringe onderworpen,

en onderdanig zyn, willende verders ver-

hoopen een lang en beftendig vervolg daar
van, en dat Paduca Siri Sulthan na dezen

tyd zyne agtbaarheit hce langer hoe zorg-

vuldiger zal i ragt en te beveftigen, zonder

zich meer aan deze ofgeene fchadelyke mis-

leidingen over te geven, die anders niet

na zichjleepen , dan rampen , en elende , en

waar van de autheuren noit andere inzigten

voor hebben, dan de voldoeninge van hun
eigen baatzugt , of het verderf en ondergang

der geener, die zy poogen daar in te ftrik-

ken, gelyk dagelyx ervaren word, en zyn
Majefteit niet onbekend is, die daarom in

't toekomende niet zal nalaten met zyne

omzigtigbeit de goede uit de quade Raaden
te onderfcheiden, en die laatfte te verwerpen;

verhopende onder wylcn, dat zyn Majeftek
zal gelieven vaft te ftellen, hoe de Gouver-
neur Generaal, en de Raaden van India,

hunne Suppooften noit gewent zyn tefty-

ven , in iets te ondernemen tegen het regt en

de billikheit , en byzonderlyk omtrent de

vrienden en Bondgenooten , wier . belang

nejfens dat van de E. Compagnie zy by

alle occafien en naar hun vermogen overal

zoeken te handhiven en bevorderen , hun
grootelyx leed zynde , wanneer zy ondervin-

den, dat de mindere Minifters zich daar
tegen komen te misgrypen , of zich verftouten

eenige moedwilligheit te. pleegen , dat haak'e

Ed. noit ongeflraft willen laten , en de on-

befchaamtheit van een deel Compagnies
dienaaren, die met een onbetamclyk opzet

hebben voorgenomen gehad (Nota bene)

hun-

1686.
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1688. hunnen Gouverneur en wettig gebieder,

by zyn Majefteit verdagt te maken , en

daar door gezogt zich met u Majefteits

aanzien omtrent de E. Compagnie te onder-

fchragen, om hun verfoeielyk voornemen

dies te beter te doen gelukken. Deze zyn

met een groote voorzigtigheit van zyn Ma-
jefteit afgewezen. De Gouverneur Ge-
neraal en Raaden van India konnen niet

genoeg pryzen zyn wys beleid daar in, en

willen vertrouwen , dat de genegenheit van

zyn Majefieit tot het voorflaan van een

wel gereguleerd befiier , noit gunft zal

bedeclen aan -diergelyke (Nota bene) on-

waardige menfchen , en ter contrarie van
zynent wegen de goede overeenkominge , die

''er is tujfchen zyn Majelleit en den Gou-
verneur, zal onderhouden, om alzo geza-

mendcr hand den gemeenen vreede in de

Moluccos te beveftigen , en allen oproer,

hier tegens ftrydende, daar af te weeren,

't welk God de Heer, als een werk, hem
hez>. nderlyk aangenaam , zonder twijfel zal

zegenen enz.

Onderjlond gefchreven in 't Kafteel

Batavia op 't eiland Groot Java , in 't

Koningryk Jacatra , den mften February

in 't jaar 1688. en vorders de Gouverneur
Generaal van Nederlands India, was ge-

tèket&-JbtLtmés Camphuys, ter zyden flond

's Compagnies Zegel in rooden Lakke
gedrukt , en daar onder ter order van hoog-

gemelte haar Ed. was getekend Abram van
Riebeek , Secretaris. Gecollationeerd

Accordeeid Batavia in 't Kafteel den

2often February in 't jaar 1688. Was ge-

tekent J. Ackerdoot eerfie Clercq.

Gecollationeerd Accordeerd

Ternate in 't Kafteel Oran-
gie den 2often Mai in 't jaar

1688. •

If. Harlaar.

Des
Land-
Voogds
goed ver-

ftand

met den

Koning.

eerfte Clercq.

Uit al het welke men dan klaar het

goed verftand tuflehen den Koning, en

dien Landvoogd , mitsgaders het te ver-

geefs woelen van zyn vyanden tegen hem,
zien kan.

Zulke bedryven van een minder tegen

zyn meerder konden niet , dan quaad

doen aan alle die genen , die' zich daar

toe zo onvoorzigtig ingelaten hadden,

en waren bequaam , om dien Landvoogd,
die anders zomtyds al vry wat fors, en
driftig was (gelyk alle menfchen hunne
gebreken hebben) nog driftiger te maken.
De opper-Koopman , aanlegger van

deze zaak
,

gevoelde daar de eerfte fmer-

ten van: want de Landvoogd, die al

lang een goede gelegenheit, om zich aan 1688.

hem te Avreeken, afgezien had, liet op Zyn haat

zekeren tyd , dat de Heer van Thye uit h,er over

wandelen was, hem ftil ligten, en met ^en

een Sloep vervoeren, zyn Schryfkamer Thye.
en Leflenaar, opfteken, en alle papieren,

hem byzonder in zyn kraam dienende,
'er uithalen.

Hy liet hem zo ftil, als 't mogelyk Dien hy
was , aan boord vafthouden , en den M na

Schipper (die 'er te voren af wift) be- ^
Janado

laften , aanftonds 't anker te ligten, en met rcn en
dien Heer na Manado t'zeil te gaanj iyn

zonder dat nogtans, of zyn vrouw, f Pa P'erea

zyn vrienden , in langen tyd witten ,
llelltcIV

waar na toe hy zo behendig vervoert

was.

Hoe fchoon dit dezen opper-Koop-
man, daar (na my bericht is) op zyn
muiltjens, zonder verfchooning, linnen,

kleederen , of eenigen voorraad gekomen,
gedaan, en hoe droevig hy na 't Com-
pas, 't geen zo wonderlyk met hem ver-

draait was, gezien heeft, kan yder een

lichtelyk denken.

Hier van gaf zyn vrouw, die geweldig Waar af

over dit vervoeren van haar man (zonder zyne
1 ^ , ,

v
,. vrouw na

te weten, waar heen) als ook over dit Batavia

opbreken van zyn Schryf-kas,en 't ligten kennis

zyner papieren, fchreeuwde, zo na Ba- §eeft*

tavia , als aan de nabygelegene Land-
voogden , kennis , met de tranen in haar

oogen biddende, om haar en haren ver-

voerden man te hulp te komen, en van
zulken weêrgaloozen geweldenaar , als

de Heer Thim was, te redden.

Indien de Heer Thim of wel was be- Misflag

dacht geweeft , of maar een trouw en desLand-

verftandig vriend gehad had, die hem ^oogds

wel geraden had , zo zou de zaak voor
hem geen laft geleden, en deze opper-

Koopman het zeer fwaar te verantwoor-
den gehad hebben, daar het nu, dóór
dit groot misverftand , zeer qualyk voor
den Landvoogd Thim uitviel.

Hy, om zyn vyanden alle middel tè E ,

benemen, van hier af naar Batavia ken- aanhou-
nis te konnen geven , vond goed , de den der

fchepen, daar ter Reede leggende, aan feneepen.

te houden, en dat jaar niet na Batavia te

zenden, 't welk wonderlyke gedagten
tot zyn nadeel aan haar Edelheden gaf,

en haar in de uiterfte verlegenheit wegens
den ftaat dezer Landvoogdy bragt.

Het was zekerlyk een daad van ge-

weld, zyn tweeden in den Raad zo
heimelyk weg te doen voeren, en nog
grooter geweld , dat hy zyn kaften of
kiften opbreken , en alles tot zyn ge-

noegen daar uit ligten liet ; maar was
hy wel beraden geweeft , hy zou zich

van een veel zekerder , en onberifpely-

ker middel bedient

van dien Heer te

hebben , om zich

'ontdaan , dat is

,

Yy
3 hy
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Dlerge-

irerden.

hy moeft over hem zeer ernftig na Bata-

via gefchreven , en zyn opkomft van

daar maar verzogt hebben , en haar

Edellieden , reeds zo veel van deze zaak

,

als uit haar eigen ichryven gebleken is,

wetende, zouden hem zulk een verzoek

noit geweigert, en hy zich aldus op een

pryflèlyke wyze, en met nadruk, aan

hem gewroken hebben.

Egter moet men zich zo zeer over dit

lyke van bedryf van dezen Landvoogd niet ver-

de Land- wonderen, aangezien ik 'er meer gekent
voogden j^

^ j^ z jc j1 yan j£ magt^ Jie zy in

begaan handen hadden , mede op diergelyken

wyze bedient hebben : En waar toe

vervalt niet ligt iemand , die de magt in

handen heeft, voornamentlyk , wanneer
hy , lang genoeg getergt zynde , en
vreezende geen genoegzame gelegenheit

van wraak tegen zyn vyand te zullen

erlangen , zich zelven gelooft in ftaat te

zyn, van zich door zulken daad van
geweld (die hem dan egter, als regt-

vaardig, voorkomt) aanftonds te konneli

wreekenj v/aar by dan de blindheit in

zyn eigen zake, en 't gebrek vart goede
raadslieden

,
gevoegt zynde, hy te ligter

tot zo een onbezonnen bedryf, 't geen
hy naderhand , bezadigd zynde , zelf

doemen moet, overgehaalt werd.

Ik weet niet, dat de Heer Tbrn eenig

ander vriend , of voornaam raadsman

,

dan den Predikant, Kornelis de Leeuw
,

gehad heeft. En daar zyn 'er, die wil-

De vrug-

teloos-

heit van
2.0 groo-

ten mis- len, dat die Heer den Landvoogd tot

het ophouden dezer fchepen voor een
jaar, om 't fchryven na Batavia dus te

beletten, zou geraden hebben.

Het zy dit waar, of niet waar zy,

en 't zy de Heer ïhim dit uit zich zelven,

of wel op den raad van dezen Heer , of

van andere, gedaan heeft, 't is zeker,

dat het een uitnemende groote misflag,

en ook oorzaak geweeft is , dat zyn zaak,

die in den grond goed was , nu volflagen

quaad, en, om haar gevolg, onverant-

woordelyk wierd ; behalven dat hy daar

door geenzins zyn oogwit bereikte , ver-

mits zyn vyanden middel vonden, om,
tegen alle zyne voorzorge, over Am-
boina door den Heer de Haaz , en over

Macaflar, en Banda, zo veel brieven,

als zy wilden, na Batavia te zenden.

Waar toe
^et zou cen gewenichte zaak geweeft

dè l'redi- 7'vn 5 zo de Predikanten de Leeuw, en
kanten Hek , in wat beter eendragt , en niet in

zulk een ergerlyke oneenigheit, als men
daar dagelyks zag, geleeft , maar nog
veel wenfehelyker ware 't geweeft, in-

dien zy, volgens hun ampt, zich, of

buiten die zaak gehouden , of altoos niet

verder, dan tot net bewerken van vrede,

die tuflehen die twee eerfte hoofden der

Landvoogdy noodig was, daar in gelaten

mede-
gewerkt

hebben.

U K S E
hadden} maar zy hebben daar ook (ge-

lyk wy in 't behandelen van de kerk-

zaaken hier na zien zullen) hunne fmet-

ten en fmerten van gedragen.

Na dat nu haar Edelheden van ter

zyden kennis van dit ganfche geval ge-

kregen hadden, en niet het minfte fchip

uit Ternate vernamen, vonden zy in 't

jaar 1689. goed, den Heer Dirk de Haaz,
als gevolmagtigden over de drie Oofter-

fche Landvoogdyen, Amboina, Banda,
en Ternate, aan te ftellen, en in 't by-
zonder hem ook 't herftellen van deze
zaken in Ternate zeer ernftig aan te

bevelen.

Daarbeneven hadden zy goedgevon-
den den Heer Johannes Cops, dien zy
met den Berg Sinai, Bromftee, en nog
een ander fchip , reeds voorafgezonden
hadden, tot zyn vervanger in Ternate
aan te ftellen

,
gelyk die ook als vieren-

twintigfte Landvoogd der Moluccos

,

daags na zyn aankomft , op den 8'ten

Mei in 't jaar r68p. (met laft van aan-

ftonds na zyn komft de Landvoogdy van
den Heer Thim over te nemen) in zyn
plaats voorgeftelt is.

Den 26'ten Mai verfcheen daar ook de
Heer de Haaz , die ten eerften bezorgde,
dat de Heer van 'Tlrye geflaakt, en na
Batavia gezonden wierd ; van waar hy
zederdt (zonder dat hem over zynen
flingzen handel iets verder gedaan wierd :

want men meinde, dat hy reeds fwaar
genoeg van zyn party zelf geftvaft was

)

als Gevolmagtigde na de "VVeft-kuft ge-

zonden, en eenige jaren daar na opper-
Koopman van 't Kafteel Batavia , en
eindelyk ook Landvoogd van Macaflar
geworden is, gelyk hy in dien ftaat is

geftorven •, komende na zyn dood de
tyding, dat hy Raad van Indië gemaakt
was.

Geheel anders ging het met den Heer
Thim, diens wezentlyke zaak (als waar
die van geen waardy ) ftil voorby gegaan
is, daar in tegendeel 't aanhouden dezer

fchepen zo hoog by haar Edelheden
(niet zonder gewigtige redenen) opge-
nomen wierd, dat zy goedvonden hem
op te ontbieden, gelyk hy ook ten eer-

ften na Batavia gezonden , en van zynen
vriend, den Predikant de Leeuw, (hoe-
wel in zyn volle bediening) gevolgt
wierd j zynde de Predikant , Hek , al

vooraf buiten bediening in 't jaar 1688.

alleen over Amboina na Batavia vertrok-

ken } fchoon zy beiden in January des

jaars 1688. al ppontboden waren.

De Heer Tbim, in Auguftus buiten

bediening op Batavia verfchenen zynde,

vond daar meer vyanden , dan hy gedagt,

en zyn party meer vrienden, dan hy
verwagt had , en het is zeker, dar,

indien

1688.

In 't jaar

1689.

De Heer
de Haai
Gevol-

magtigde

der

Oofler-

fche

Land-
voog-

dyen.

De Heer
Cops
vieren-

twintigfte

Land-
voogd
der Mo-
luccos.

Verrig-

ting' van

de Heer
de Haaz
in Ter-
nate.

T.'i

De Heeften
Thim,
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ta die

twee
Predi-

kanten

ning na

't vader-

1 land ge-

j
zonden.

[omt als

^hipper

veer uit;

erlie-

ende

chip , en

sven.

Z A A
indien h,y zich wat meer in de gunfr. van

den Heer de Haaz had weten in te wik-
kelen, hy wat meer, en de Heer van

T'hye wat minder vrienden daar gevon-

den zou hebben; daar nu yder een den

onnoozelen van Thye ( zo men het noem-
de) beklaagde, en den geweldenaar Thim
ten uiterften verfoeide ; 't geen zo verre

ging , dat haar Edellieden , dewyl hy
over dit aanb ouden der fchepen geen eene

voldoendereden win: te geven, daar op
verder bellooten , hem met afgefchreven

foidye (dog, zo andere willen, behou-

dens de zelve) en buiten bediening na 't

vaderland te zenden , en ook even zoda-

nig buiten bediening, en zonder foldy,

met beide die Predikanten, de Leeuw
,

en Hek 4 die zeer veel tot alle deze moei-

te mede-gewerkt hadden ,. te handelen.

In 't vaderland vond de Heer Thim

mede geen heul, vermits die Heeren aan

de; eene zyde zeer verwondert waren, te

vernemen , dat 'er ( 't geen buiten voor-

beeld was) in 't jaar 1688. geen fchepen

uit Ternate op Batavia verfchenen waren;

en aan de andere zyde hadden zy de

gewoonte van zich na het fchryven der

Hooge Regeering van Indien te gedra-

gen, 't welk zeer tot nadeel van Tlrim

zynde, zo kon hy daar niets tot zyn

voordeel uitregten, dan alleen, dat de
vergadering der Heeren Seventienen hem
cindelyk nog toeftond , weder als Schip-

per (wat onderfcheid was dit van Land-

voogd!) na Indien te mogen gaan, om
nog eenige goederen, die hy daar had,

te haaien, en dan ten eerften weder te

keeren..

Dus vertrok hy in 't laatft van 't jaar

zeftien honderd en vyfennegentig met dat

fchoonfehip, den Koning TVilliam , van

Amfterdam , raakte ongelukkig in de

Vlaamfche banken , verloor daar 't fchip,

en liet daar, nevens zo veel zielen , elen-

dig het leven.

Hy was anders een man van geen qua-

den imborft, en met wien zeer wel om
te gaan was, wanneer men zyn fwak-

heden maar een weinig kon te gemoet

komen; zynde tot al deze ongemakken

K R M5>
(zo men op den grond ziet) evenwel 1689.
alleen door de flingze en onbetamelyke
itreken van zyn bedienaren ( die daar ten
hoogften ftrafbaar over waren, maar 'er

noit in 't minit over geitraft zyn) ge-
komen.
Dus ging het met hem, en die twee Hoe 't

Heeren Predikanten ; Hogeboom raakte met

naderhand uit Ternate in Amboina, daar
tvl0 " lin >

hy mede aan den grond zeilde, en Vry- geboom"
man wierd ; maar de Hopman , du Mou- ging.

lin, had zyn zaken zo weten te beichik-

ken (mogelyk door de goede vriendlchap,

die 'er tuffchen den Heer de Haaz , en
zyn behuwden vader , den Heer -ïheodorus

Zas was) dat hy 't hok daar inhield , en
in zyn ampt op Ternate bleef.

Waar op dan de Heer de Haaz , na al

het noodige in die Landvoogdy verzorgt
te hebben, den iften Auguftus van daar
na Banda vertrokken is.

Niet lang hier na quam Koning rfni* De dood

fterdam den zjüen April , na een beftier van
.

van veertien jaren , -twee maanden , en
^mftcr

zevenentwintig dagen, te fterven , na damden
welkers dood de zaken een geruime tyd beftier

door de Ryks-grooten waargenomen zyn de;>Ryks

In 't jaar 1601. wierd de Heer Land- g"
t

d=
.

voogd Kops niet alleen Raad van Indien,
maar ook Landvoogd van Banda ge- ^ c

Jaar

maakt ; en hadden haar Edellieden goed D
9„'

gevonden , den Heer Bafting, Banda 's Ge- Bafting t
zaghebber, tot vyfentwintigften Land-' vyfen-

voogd der Moluccos, en tot ! zyn ver- twmtigfte

vanger aldaar , aan te ftellen ; dog deze
L
^fl

Heer, den-8ften February die tyding in dcrSio-
Banda ontfangeny en het daar vier da- luccos,'

gen 'er nar
, den 1 2 den' dito , afgelegt °verle-

hebbende, was de Heer Kops genood-
en '

zaakt den ioden July zyn Landvoogdy
jje Hees

aan zynen opper-Koopman, en Gezag- Buis Ge-
hebber in der tyd, den Heer Pieter Buis, zagheb-

over te geven ., en op dien zeiven dag na
ber'

Banda te vertrekken ; zedert welken tyd n H
de Heer Buis de zaaleen hier tot den 7<ten va

e

n ^ev

April in 't jaar 1 602. waargenomen heeft; Duin

op welken dag ook de Heer, Komelis v
yf
en.-

van der Duin, als vyfentwintigite Land- j™
m*'§"e

voogd der Moluccos, daags na zyn komft, voogd
der Mo-
luccos.

In"'tjaar

1691.'

hier voorgeftclt is.

'~ _ -, ,-, -* T IJ t:krUO ' „ ijl ^ _ _ „ £LZEVENDE HOOFDSTUK.
r:

".

i . -/f :

TOlucco , eenendertigde Koning van Ternate. Die nader befchreven werd. Is tot

den drank genegen. Zyn gewaad. En bequaamhéden. < 'Zyne Koningin. Hare
hoedanigheden. Haar ouderdom, gewaad, e» kinderen. Ouderdom der Princen.

Radja Laoet befchreven. Welken zone de Koning -tot zyn vervanger fchikt. De
Princes befchreven, die ten huwelyk verzogt werd, do'or den Koning van Tidore.

V Geen door Radja Laoet belet word. Zy word ook vun den Prins van Mangindanao
verzogt. V Geen door beftel van den .Landvoogd belet word. H Konings Paleis.

Zy» Lyf- en Hof-wacht. En andere amptenaars. Zyn rykdom. 't récht van leven,

en
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en dood , tot hoe verre hem weer vergunt. In ]t. jaar 1696. De Heer Ie Sage, zesen-

twintigfte Landvoogd der Moluccos. In Vjaar \joo,de HeerRoofelaar , Gezaghebber.

Werd zevenentwintigfte Landvoogd der Moluccos in V jaar 170 1. Moejelykheden

tujfchen den Koning van Tidore , en Ternate. William Dampier in Ternate. Hoe

beleeft hy daar gehandelt word. In '/jaar 1706. De Heer Klaaszoon agtentwintigfte

Landvoogd der Moluccos. Vertrek van dm Heer Roofelaar met Dampier. Gevallen

der Princes onder den Heer Klaaszoon. In V jaar 1709. Zyn vertrek en dood.

De Heer van Peterfom, negenentwintigfte Landvoogd der Moluccos. Nieuwe moeje-

lykheden tujfchen Ternate, en Tidöre. Bemiddeling van den Landvoogd. /«Vjaar
ijlt. Door den Koning van Ternate verworpen. In Vjaar 1713. Tocbereidzelen

ten oorlog. Hardnekkigheit , en Jlraffe van den Hhoekom. Wat jaarlykfche erken-

tenis de Molukfche Vorften nu nog trekken. De Ternataanfche Grooten miffen dit

. jaar hun gefchenk. In V jaar 17 14. De dood van den Heer van Peterfom. De
Heer, Jacob Bottendorp, dertigfte Landvoogd der Moluccos in V jaar 171 f. De
Heer, Antoni Heinfius, eenendertigfie Landvoogd der Moluccos, in V jaar 1720.

Lyft der Ternataanfche Koningen, nog Heidenen zynde. Hun nette Regeer-tyd.

Lyft der Moorfche Ternataanfche Koningen. Portugeefche Landvoogden der

Moluccos. Lyft der eerfte Hoofden in de Moluccos van wegen de E. Maatfchappy.

Nederlandfche Landvoogden der Moluccos, en hun Regeer-tyd. De Heeren Com-
miflariffen , die hier van tyd tot tyd geweejl zyn. De Collegien, en verdere beampten,
zo verre den Schryver die bekent zyn. Tweede perzoonen hier. De Kapiteins der

Krygslieden. Fifcaals. Winkeliers. Soldy-Boekhouders. Luitenants. Geheim-
fchryvers van den Landvoogd, en Raad. Opperhoofden van Manado. De Geheim-
fchryvers der Juftitie, en der Weeskamer. Lallen dezer Landvoogdy.

1691.

Tolucco
eenen-
dertigde

Koning
van
Ternate.

G Ëdurende maar een korten tyd

van des Heeren van der Duins

beftiering, quam 'er ook ver-

andering omtrent de zaken

van 't beflier des Ryks.
De Grooten hadden zedert de dood

van Koning Amfierdam de Ryks-zaken
van April des jaars iópo. tot den ioden

July van 't jaar 1692. waargenomen, op
welken dag 's Konings broeder, de Prins

Tolucco , als eenendertigfte Koning van

Ternate aangeftelt, en gekroond wierd.

Hy voerde zedert zyn naam na een

vaftigheit , op Ternate gelegen, even

gelyk een van zyn broeders , Maleyo , of

Maleyoe, na den eerften naam der hoofd-

vefting aldaar j dog in plaats van den

blooten naam 'Tolucco, zo voerde hy in

alle openbare fchriften den naam van

Fattahoel Wahoe Calbahoem Kaitsjili To-

lucco, zo my door den jegenwoordigen
Koning van Batsjan, Kaitsjili Mantfoer,
berigt is.

TV ader
Deze Koning is wel een zoon van

befchre- Koning Mandarsjah , maar uit een Byzit,

en niet uit een Koninklyke Princes, ofte

egte Koningin > zynde in 't jaar zeftien

honderd een- of tweeenzeftig geboren.

Hy is kort, en een weinig gezet van
ligchaam, leelyk van wezen, en ganfeh

niets Vorftelyks vertoonende. In 't ge-

meen is hy zeer gierig j egter heeft hy
weer zekere tyden, en buijen, dat hy
zeer mild is , inzonderheit tegen dezen

of genen die hy dan by uitftek wel lyden

mag. De Geheimfchryver, Henrik van
der Burg, ftond wonderlyk wel by hem,
den welken hy ook altyd, van kleeren

ven
werd

vry hield , gevende hem , zo ras hy maar
l6gi;

merkte , dat 'er iets aan zyn gewaad
ontbrak, ten eerften weer een fchoone
lap Laken van zulk een koleur , als hy
zelf begeerde.

Hy vond ook groot vermaak, als hy
in de veiling Orangie quam , in de Hol-
landfche Juffers te plagen, haarekleederen

met Roozewater rykelyk te begieten,

en hare Cabajen (zo zy het dan met een

zoort van misnoegen noemden ) te beder-

ven j dog, om den toorn dezer Juffrou-

wen dan weder te ftillen, en in hare

gunft te geraken, zond hy haar, kort

daaraan dan , weer eenige andere nieu-

we , en niet min fraje Chitzen , Alle-

gias's, of andere fraje Stoffen, in plaatsj
waar over zy zeer wel te vrede waren $

en zulke gefchenken doet hy nu en dan
ook wel by andere voorvallen van Goude
Allegias, en andere koftelyke Stoffen,

aan de vrouwen der leden van den Raad
van Regeering dezer Landvoogdy, of
aan die der Predikanten , latende dan
yder na haren rang het fraaifte , na haren

zin, uitkiezen.

Op dat hy nu van diergelyke fchoone
Stoffen, ter gefchenk by hem gefchikt,

altyd wel voorzien mogt zyn, gaat hy
nu en dan wel eens by zekeren vermo-
genden Chinees, in Ternate woonendc,
by welken hy dan in eene reize wel voor
duizend, of twaalf honderd Ryksdaalders

te gelyk aan kleeden, of Stoffen, be-

fteedt j ja zomtyds hem wel alles af-

koopt, gelyk hy zich dat goed dan weer
op zulk een wyze quyt maakt.

Op
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s tot den
rank

enegen.

»^94- Op zekeren tyd liet hem de Heer
Brants, Predikant aldaar, een Maleitfche

Hiftorie,V^- ^^=f HhakajatHhamza,

dat is, de Gefchiedenis van Hhamza , en

onder de liefhebbers van die taal , en van

de Arabifche letter, zeer geagt , zien.

Hy, dit boek nog niet bezittende, én

'er dierhalven grooten zin in hebbende,

verzogt het van zyn Eerwaarde, vragen-

de, wat hy daar voor begeerde. Die
Heer zei, dat het niet te koop, maar
tot zyn Hoogheit 's dienft was; waar op
hy zeide, dat hy 't zo niét begeerde.

Hy hield het egtef , maar zond 'er hem
een fraaie Chits voor, waar mede het

wel betaalt , en die Heer vergenoegd
was j behalven dat hy hem naderhand,
by zyn vertrek in 't jaar iyop, nog
diergelyk fraai gefchenk t'huis zond.

Hy is al vry tot den drank genegen ;

en dronk bevorens wel Wyn , maar
,

zedert hem dat afgeraden is, drinkt hy,
uit gierigheit, byna niet, dan Maffac,
op zyn wyze,dat is een drank vanKnyp,
Limoenen, Eieren, Thee, en Suiker,

bereid > of zuivere Knyp , de flegtfte

drank, dien Soldaten, en Matroozen,
gewoon zyn te drinken j en die drinkt

hy ook dan, als de Landvoogd, en zyn
Raaden, hem komen bezoeken, op dat

hy niet genoodzaakt mogt zyn , hen
met Wyn' ('t geen te veel koften zou)
te befchenken •, weshalven de Landvoogd,
(wil hy goeden drank hebben) die van
zyn huis in zo een gelegenheit moet laten

brengen.

Anderzins mag Koning ïolucco by den
Landvoogd , en anderen , denWyn zo wel,

als de befte Hollander , en hy mag zom-
tyds wel eens te paard , of te voet , naar

de vefting Orangie gaan j maar word den
meeften tyd van daar weer dronken , en
vol, na zyn Paleis gedragen.

Zyn gewaad is in 't gemeen zeer

:waad, koftelyk , alles op zyn Hollands gemaakt,

dog zo wonderlyk toegetakelt , dat hy
zomtyds beter een markt-gek , dan een

Koning, gelykt. Zyn hoofd-dekzel is

,

zomtyds een Tulband, zomtyds een

breede Hoofd-band , die boven open,
van agteren met een bos witte pluimen

,

Kroons-wyze vergiert, en rondom tuf-

fchen beiden met Oorangers van Peerlen

,

en Diamanten, die vry koftelyk zyri,

bezet is. Dan weer eens heeft hy een

Fluweele Muts, even als een Granadiers

Muts, op, met valfche, en ook hier en
daar met fyne fteenen bezet. Zyn kleed

is dan eens van groen , dan van rood
Fluweel , of wel van eenige andere ko-
leur, of van eenig ander koftelyk Stof,

waar aan hy Goude , of ook wel andere

knoopen, en waar op hy breede Goude
I. Deel.

Kanten, of Parlementen , heeft. Zom- I(5b4j
tyds heeft hy een draagband om 't lyf
met een Degen 'er aan, van een Silver
geveft , en beflag voorzien 5 zomtyds
heeft hy maar een Kris op zyde. Hy
draagt nu en dan wel een gordel met een
keten van Diamanten dwars over zyn lyf
hangende, en daar weer een Goude keten
dwars over heen. Hy gaat ook , als een
Hollander , met koutten en fchoenen

,

zynde zyn koufTen roode Lakenze Laars-
kens, gemeenelyk met Goude Galonnen,
of Paflementen, op twee of drie plaatzen
bezet.

Hy verftaat zich een weinig op de En be-

Nederduitfche Taal , en kan ook , op «l
uaam-

zyn Hollandfch , zingen, en danflèn.
heden.

Hy heeft verfcheide Vrouwen en By- Zyn Ko-
zitten, dog daar is 'er maar een, die van ningin.

de E. Maatfchappy, of haare Dienaaren,
als Koningin geeerbiedt werd*

Haar Titel van ftaat is, zomtyds,
Djouw Poetri , dat is , Mevrouw , de
Primes -j dog meeft Djouw Majaja, een
naam, dien niemand, dan zy, voeren
mag. Zy is van geen Adelyke geboorte,
en maar de dogter van een Cafifi, of
gemeen Priefter $ maar egter by den •

Koning zeer hoog geagt, zo om hare
trouw , en dienften , hem in zyn vorigen
ftaat bewezen , als om haar byzonder Haar
vriendelyken aart , en minzame taal, hoeda-

waar door zy, fchoon anders ganfeh niet n'&h^

fraai, en wat aan den bruinen kant, zich '

zelven by yder een bemint maakt. Het
is een Vorftin, die zeer wel fpreken kan,
die byzonder zedig is, zeer wel weet te

leven, en niemand de minfte reden van
misnoegen geven zal } hoewel zy daarom
zeer wel op de eere, die men haar fchul-

dig is , weet te letten.

in 't gemeen is het de gewoonte, dat
men haar, als zy in de vefting komt,
buiten de poort door de eerfte vrouwen
van rang doet inhalen.

Wanneer zy nu eens binnen komen
zou ten tyde, dat de Heer David van
Peter/om Landvoogd , en de Heer de

Vlieg zyn Tweede was , belaftte die

Heer aan de Vliegs Huisvrouw (onkun-
dig dezer gewoonte) datzy de Koningin
maar pas binnen de poort, en niet 'er

buiten, inwagten zou. De andere Juf-
frouwen, die nevens haar gingen, en
dit meer bygewoont hadden , zeiden,

dat het de gewoonte was, de Koningin

buiten de poort in te halen } dog deze

volgde haar laft. De moedige Koningin,

dit ziende , was over dien hoon zeer

geraakt, zy trok haar muilen uit, ging

blootsvoets in de vefting, en zeide, dat

haar nog noit zulk een fmaadheit aan-

gedaan was. Juffrouw de Vlieg veront-

fchuldigde zich, met te zeggen, datzy
Z z daar
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Hare
ouder-

dom,

Gewaad

,

En hare

kinderen.

Ouder-
dom der

Princen.

Radja
Laoet

,

met zyn
Gemalin,
befchre-

.ven.

daar vreemd, der gewoonte en wyzej
van de Koningin in te halen onkundig,
en daar beneven gehouden was (gelyk

het haar Hoogheit mede wel wilt) lalt

te volgen. Ik reken u, Mejuffer, zei zy,

dit geenzins toe , maar tayte het den Land-
voogd , die beter "weten mcefl , en u ande-

ren lafi behoorde gegeven te hebben ; dog ik

zal ook weten anderen zo te eeren, ah men
my nu doet.

Hoe aanzienlyk zy in 't Hof, en hoe
geagt zy by de Hollanders is, zo is zy

egter gehouden den Koning, haar Ge-
maal, met de zelve nederigheit en eer-

bied, als zyn minfte vrouw, te "naderen.

Zy was by 't kroonen des Konings
een vrouw van vyf of zesentwintig jaren.

Gemeenelyk draagt zy zeer koiïelyke

Cabajen, 't zy van Goude Allegia's of
van andere Stoffen, die ongemeen fraai

zyn j en zy heeft in plaats van een

Hollands vrouwen- hulzel niet anders,

dan een diergelyke fraaie lap van eenig

fchoon Stof, dat zy onder de kin vafl

maakt, op het hoofd. En even zo is

ook de Princes, haar dochter, gekleed.

Zy is moeder van drie Princen, en
van een Princes ; en fchoon 'er nog een

zoon van den Koning by een Byzit is

,

zo wordt die niet gerekent , nog door de

E. Maatfchappy in 't minfte geen eer-

bied (die zy aan de drie andere Princen

doen) bewezen, en zy daar in even eens,

.gelyk des Konings andere vrouwen

,

buiten de Koningin ( die men zelf niet

eens ziet) gehandelt.

De drie Princen zyn genaamd 3 Radja
Laoet , dat is , Koning der Zee , die de

oudfte, omtrent zeven of agtentwintig

jaren, en al in 't jaar 1680, eenige jaren

voor 's Konings krooning
, geboren is.

De tweede is Outhoorn ( na den opper-

Landvoogd van Indien, den Heer Wil-

lem van Outhoorn) en de derde Oetsman

genaamd, zynde de een in 't jaar iöpp.

in July, en de andere nog wat eer, ge-

boren. Zy gaan even eens by na, als de

Koning
,
gekleedt , en verzeilen hem ook

den meeften tyd , waar hy gaat.

Radja Laoet is met zyn eigen Nigt,
of met de dogter van Koning Amflerdam,
Bokje Mariam, dat is, de Princes Maria,
getrouwt.

Dit is een brave Princes , die de Hol-
landers zeer genegen is, en ook menig-
maal gezegt heeft Chriften te willen

worden , voor al , als zy met den Koning
('t geen al dikwils gebeurde) gefchil hac£

Zy is erfgenaam van alle de middelen

,

by de Princes Gamma Lammi , hare

Moeje , nagelaten , die wel drie of vier

Pikol (een gewigt van honderd vyfen-

twintig pond) Goud, buiten veel andere

dierbare fchatten, bedragen, van al het

U K S E
welke zy maar den naam van erfgenaam
draagt ; dog de Koning , haar Oom , en
Vader, heeft alles ingellokt , zonder dar.

zy, of de Prins haar Gemaal, met al

zyn verzoeken daar over by den Koning
zyn vader , of ook wel by de Land-
voogden , en den Raadt ( die 'er zich

niet mede bemoejen willen) gedaan, iets

'er af heeft konnen bekomen.
Radja Laoet, fchoon de oudfte, en,

na de Regten, de Kroon-Prins, is nog-
tans die niet , dien de Koning daar tce

gefchikt heeft , maar die , zo om het
gedurig eiflehen van zyn erfgoed, als

om 't beletten van zeker Huwelyk van
de Princes, zyn zufter, ten uiterftcn van
hem gehaat is.

De Koning meende vaft zyn derden
zoon, Oetsman, in zyn plaats te laten

volgen j dog ik geloove, dat het ook
niet verder als meinen is, en dat egter

Radja Laoet, fchoon geenzins de ver-

ftandigfte , om dat de verftandiglte de
E. Maatfchappy niet dient, en hy van
de zelve heimelyk gedragen weid , zyn
opvolger wezen ; behalven dat de Land-
voogd in der tyd het wel zo ïchikken
zal, dat hy, als de wettigfte' daar toe,

en ons ook 't beit gelykende, gekoren
worde.

Buiten deze drie Princen, gelyk wy
bevorens zeiden, heeft de Koning by de
Koningin nog een eenige dogter, een
Princes , die Poetri , of Bokje Mahir
Ihbfaan (dog in 't gemeen Jhafan, of
wel Eejfan) genaamt, en omtrent het
jaar iöpi. geboren is.

Zy is ten huwelyk verzogt door den
Koning van Tidore, Hbamza Faharod-
dien, dog de Ryks-Grooten van Tidore
ftaken 'ertegen, om geen andere reden,

dan dat 'er zo groot een Bruids-fchat

(na 's Lands wyze) vereifcht wierd , dat

die Vorft dien onmogelyk , dan met
zware belafting der ingezetenen , zou
hebben konnen opbrengen , om welk
gefchil te myden , de Koningen van
Ternate, en Tidore, het zo verre eens

waren, dat de Koning van Tidore deze
Princes (die hy zeer lief had) niet pleg-

telyk trouwen, maar fchaaken zou op
zekere dag, dat de Koning van Ternate
met zyn Koningin, en de Princen, be-

nevens deze Princes (die ineen byzondere
Orembaai zitten zou) uit fpeelen voe-

ren , op welken tyd de Koning van
Tidore zich mede eens verluftigen, dan
op 't vaartuig dezer Princes aanvallen y
en haar zo wegvoeren , en tot zyn Konin-
gin op Tidore trouwen zou, in hoeda-

nigen geval hy 't zelve , ook zonder 't

geven van dien Bruid-fchat, tot zyn en des

Konings van Ternate genoegen , zeer ge-

makkelyk zou hebben konnen volbrengen.
Dit,

169».

Welken
zoon de
Ken ing

tot zya
vervan-

gcr feniks

De Prin
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fchrevcn.
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verzogt
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Door dei

Koning
van

Tidore,
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ï6$ï. Dit, by hen zó öiïtworpen, zou ook

gelukt hebbenj maar Radja Laoet kreeg,

hoe ftil men dit ook aan weêrzyden be-

diflelt had , 'er de lugt af, en gaf 'er

zeer heimelyk kennis van aart den Land-

voogd, die zulk een naauw verwandfchap

tuflchen die twee Koningen, zo liftig

buiten zyne kennis befteken, niet goed

keurende, dezen Prins zodanige onder-

rigting van zaaken gafj als vereifcht

wierd, om dit Huwelyk te ftremmen,

en veel eer verwydering , of mistrouwen

tuflchen deze twee Vorften te verwek-

ken. Deze zaak is eenige jaren later

( gelyk wy hier na dien tyd aanhalen zul-

len) voorgevallen.

De dag, om uit fpeelen-varén te gadn,

gekomen zynde, verlcheen de Koning
met de Koningin , de Princes alleen ^ en

ook de Princen,ydèr in hunne byzondere

vaartuigen, gelyk mede de Koning van

Tidore j dog zo als hy de Orembaai van

de Princes wilde naderen , fchoot de

Prins Radja Laoet , die zich ftil, en van
alles onkundig

,
gehouden had , met zyn

vaartuig tuflchen beide, niet alleen, om
dat te beletten, maar maakte zelf ook
gebaarden, om op 't Vaartuig van dien

Koning aan te vallen, en hem weg te

nemenj waar na die Vorft het niet alleen

terftond op een vlugten ftelde
3

maar

zedert altyd vaft geloofd heeft, dat de
Koning van Ternate in dit geheele ftuk

plaatsen in

Geen
door

ladja

^aoet

belet

verd.

niét trouw gehandelt

,

van hem op die wyze zyn dogter ten

Huwelyk te geven , niet anders voor
gehad heeft, dan hem gevangen te ne-

men, en meefter van zyn ryk te werden.

De Koning van Ternate in tegendeel

nani déze daad van den Prins , dien hy
den eenigen beletter van dit Huwelyk
noemde, zo qualyk, dat hy hem zedert

doodelyk gehaat, en daarom meelt als

zyn opvolger verworpen heeft} en hoe-

wel de Prins voorgaf, dat de Koning
zyn vader hem niets daar van gezegt, en

hy dierhalven onwetende hier in mis-

daan, en na zyn meining wel een zéér

trouw ftuk voor zyn zufter, dé Princes,

gedaan had, 't mogt alles niet helpen}

dog Radja Laoet, en de Landvoogd,
wiften beft, wat van de waarheit was,

en bereikten hun oogwit viy wat beter

,

dan een van deze twee Koningen.

Naderhand is zy ten Huwelyk vef-

zogt door den Prins van Mangindanao

,

dén zoon van een zeer magtig Vorft,

die Ook alleen om haren 't wil in Ter-

nate gekomen , en 'er wel anderhalfjaar,

van 't jaar 1708. tot i/op, gebleven is,

buiten dat hy haar ook zeer plegtelyk

I door Gezanten verzogt heeft} maar zy is

1.1* V\am

1692.

Zy werd
ook

Zz 2 hem
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Van den
Prins van
Mangin-
danao

vcraogt.

't Geen

Doot
beflel

van den
Land-
voogd

,

belet

word.

'sKonings
• Paleis.

hem gewcigert , om dat de Koning haar

onder geen andere voorwaarden geven

wilde, dan dat hy met haar in Ternate

altyd zou moeten blyven woonen , waar

toe hy, fchoon grote genegenheit voor

de Princes hebbende, en 't al zo verre

gekomen was , dat de Koning hem Sjah

Bonga Ternate , dat is , Koning van de Ter-

nataanfehc bloem , noemde , niet kon be-

fluiten, maar onverrigter zake weer na

zyn land keerde.

Het waarfchynelykfte nogtans is, dat

de Landvoogd beide deze Huwelyken
(als geenzins de E. Maatfchappy dienen-

de) niet zonder hooger laft, om dat 'er

voor ons zeer veel gevaar in ftak, ver-

hindert , en daar toe nog een byzondere
reden van ftaat gehad heeft , van het

Huwelyk dezer Princes niet buiten zyn
medegoedvinden te laten voortgaan

,

aangezien hy ('t geen al wat vreemd van
een Chriften over een Mohhammedaan-
fche is) als Gevader over haar in den
naam der E. Maatfchappy gedaan heb-
bende, het ook billyk was, dat hy 'er

mede iets in te zeggen had.

De Koning bemind deze dogter zeer,

en hy bewyft hem een uitnemende gunft,

wanneer hy iemand deze Princes zien

laat 3 hoewel zy niet zeer bevallig is j

dog zy is van zeer goeden imborft , en 't

voorbeeld van de zedigheit der Koningin,
geeft haar al een vry goede opvoeding.

Het Paleis van den Koning legt om-
trent een kleen halfuur van de vefting

Orangie , en ter linker hand van 't zel-

ve , na 't Noorden toe , aan 't einde

van de ftad, of 't Moorfch vlek. Het
is omheint met eenige Jageritammen , en

als men 'er intreedt, komt men op een

redelyk fraaien weg , verder na het Paleis

toe leidende. Ter linker , en ter regter

hand, van dezen binnen-weg heeft men
twee gierlyke pleinen , ten deele van
zeer net-gefneden gras, ten deele ook ,

met kleene boomt jens beplant, die zeer

fraai gehouden worden ; en 't is 'er zo
zinlyk, dat men 'er geen een blaadje,

of grasje (dan daar 't wezen moet) op
den grond leggen ziet. Ter linker hand,
zo als men inkomt, heeft hy een Speel-
huis , en eet-plaats , alwaar hy gemeene-
lyk gaat met die genen, die hy niet in

den Dalam, of het binnen-Hof, bren-

gen wil. Ter regter -hand heeft men
even zo een plein, zynde yder na gifling

veertig , of vyftig treden in 't vierkant

,

en aan deze zelve regter-zyde nog een

poort, door welke men naar ftrand toe

gaat , na zeker hoofd , waar op een

fteene Speel-huis voor hem gemaakt, en
de plaats is , daar zyn vaartuig legt. Ook
kan men dit Paleis van de eene punt der

vefting, dog beter van de zee-zyde, zien.

Ü K S E
Als men nu , de voor-poort ingekomen,

, f9ii
op dien middel-weg regtuit gaat, komt
men by het eigentlyk Paleis, na 't welk
men met twaalf, of veertien fteene trap-

pen opklimt. Het Hof zelf is van hout,
dog heeft een fteenen voet , van den berg
zelf, die daar een weinig , even als agter
de vefting , oploopt ; en het is , om
fraaier te fchynen , wat gewit. Het
fraaifte, dat men in dit Paleis ('t geen
anders in zich zeiven niet veel is) ziet,

is een Silver fcheepje , dat in 's Konings
vertrek aan de folder hangt, behalven
eenige Silvere kandelaars , en eenige

andere ftukken van Silver.

Geen Hollander mag daar in komen

,

dan die van den Landvoogd , of den
Raad, verlof heeft; al was 't fchoon,
dat de Koning hem dat verzogt : alzo 'er

redenen van itaat zyn , die dit zo ver-

eifchen in zekere gelegentheden ; hoewel
nog de Landvoogd, nog de Koning,
dit ligt aan iemand weigeren zal, als

men hem maar behoorlyk kentj en zo
'er geen gewigtige redenen tegen zyn.

Hy heeft ook in dit buiten Hof een Zyn Lyf.

wagt van twaalf oppaflers , waar over ten enHof-

Sergeant, en Korporaal, 't bevel heb-
wast*

ben. Deze zyn, en blyven daar altyd,

en volgen hem noit , na de vefting

gaande; want zy dienen, wel uiterlyk

(zo het fchynt) tot vermeerdering van
zynen ftaat, en ftoet; maar eigentlyk,
om hem, en de zynen in al hun doen
waar te nemen, en wel te letten, van
wie hy al bezogt , of wat daar verrigt

word; en aangezien de Landvoogd, en
Raaden hem, als hy in de vefting komt,
zelf genoeg gewoon zyn waar te nemen,
en op zyn doen en laten acht te geven

,

zo is 't niet noodig, dat die wagt dan
mede gaat; maar zy volgt hem altyd,

als hy ergens anders, 't zy den berg op,
't zy in 't bofch, te voet, of te paard,
gaat. Behalven deze fchoone wagt heeft

hy ook zyn eigen Trompetters (waar
onder een met een Silvere Trompet) en
meeu andere Speellieden.

Buiten dit Paleis heeft hy nog een En ande-

huis ('t geen fraai befchildert is) en een fe be-

tfaiuin van vermaak ; omtrent drie quartier dien^en'

uurs de Moorfche Negry op te wande-
len , Caftoeriaan , of Cobon Caftoeri , de
Muskus -thuin , . genaamt , waar in hy
dikwils is, en ook veeltyds dezen of ge-
nen, daar omtrent wandelende, by zich

verzoekt.

Deze Vorft bezit in geld wel vier- of Zyn
vyfmaal honderd duizend Ryksdaalders , rykdom;

nevens ettelyke Picols (yder van honderd
vyfentwintig ponden gewigts) gewerkt
Goud, of Silver; al het welke hy in

een onderaardfehen kelder (om tegen

brand, en andere ongemakken , zeker te

zyn)
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't Regt
van le-

ven, en

dood

,

tot hoe
verre toe

hem
Vreêr

vergund.

In 'tjaar

J696.

De Heer
Le Sage

,

zesen-

twintig-

fte Land-
voogd
der Mo-
luccos.

In 'tjaar

1700.
De Heer
'Roofe-

laar , Ge-
zagheb-

ber.

Werd
zevenen-

twintigfte

Land-
voogd
der Mo-
luccos

,

in 'tjaar

1701.

lyfcheden

Iraffchen

den Ko-

Z A A
zyn ) bewaart ; dog onder dit Goud is

zeer veel, van 't gene Bokje Mariam,
als erfgenaam van de Princes Gamma
Lam-ma, toekomt, en 't geen hy haar

onthoudt. Zyn fchat van geld hangt in

zakjens op.

Hy oeffent, by een byzondere ver-

gunning van haar Edelheden, nu wel
weder 't regt des levens, en des doods,

over zyne gemeene .onderdanen ; dog mag
dit geenzins omtrent zyn Babato's, of

Ryks-Grooten , dan met voorweten van

den Landvoogd en zyn Raad, in 't werk
ftellen.

Onder de regeering van dezen Koning
is de Heer Salomon le Sage den I4<3en July
in 't jaar 1696. (na dat hy den 26ften

April hier van Japara , daar hy 't opper-

bevel tot nu toe gevoert had , gekomen
was) als zesentwintigfte Landvoogd der

Moluccos, in plaats van den Heer van
der Duin, die over Amboina na Batavia

vertrok, voorgeftelt.

By 't leven van dezen Heer is 'er niet

veel gedenkwaardigs voorgevallen, en is

hy, na ruim vier jaren die Landvoogdy
beftiert te hebben, den zyften Augufty
in 't jaar 1700. overleden, en op den

zelven dag door den opper-Koopman

,

den Heer Pieter Roofelaar, eerft als Ge-
zaghebber voor een tyd ( op 't goedvin-

den van den Raad) dog den iften Fe-

bruary in 't jaar 1701. als zevenentwin-

tig fte Landvoogd der Moluccos, ver-

vangen.

Onder 't beftier van dezen Landvoogd
vielen 'er zaken van meer gewigt met
den Koning, en anderen, voor; en van
tyd tot tyd zag men veel moejelykheden
tufTchen hem, en den Koning van Ti-
dore, Hhamza Faharoddien, ryzenj en

't liep op een tyd, dat zy beiden den
Landvoogd , Roofelaar , waren komen
bezoeken, zo hoog, dat de laatfte den
eerften, in 't bywezen van dien Land-
voogd , een deftigen flag in zyn aangezigt

gaf} waar by dan die Heer, en zyne

Raaden, de grootfte moeite ter wereld

hadden, om die twee ftekelige Vorften

maar van een , en yder weer na zyn ver-

trek te krygen.

In zeer veele gevallen toonde de Ko-
ning van Tidore, dat hy Koning tolucco

zeer weinig agtte, - en dat hy met hem
liever oorlogen, dan eten, wilde; en,
zo de E. Maatfchappy dat niet belet , en
hem, volgens zyne pogingen, met den
Ternataan maar had laten begaan, hy
was 'er al over lang onder geween: : alzo

'er in dien Vorft zeer veel vuur en moe-
digheit ftak.

Aan de andere zyde, ontzag Koning
Tolucco daarom denTidorees niet eenhairj

maar verweet hem eens zeer fmadig

,

K N. 365
dat hy geen wettig, maar een opgewor- xc^:
pen Koning was , aangezien hy niet vol-
gens de oude Molukfche keur-gewoon-
ten, en Ryks-wetten, te weten, in 't

bywezen der Bondgenoten , en dierhalven
in zyn mede-bywezen , maar in zyn af-

wezen, en buiten zyn kennis gekoren,
en dat. het, wanneer men hem 'er mede
by geroepen had, zyn regt geenzins ge-
weeft was, tot de Kroon van Tidore
verkoren te worden; maar dat dan de
keure (volgens de voorwaarde, by zyn
vader, Saifoddien, als hy tot de Kroon
quam, gemaakt) regtmatig op den Prins

Goronja, zynen Oom, die zich nu, uit

vreeze voor hem, op Ternate onthieldt,

had moeten vallen, en dat, fchoon 'er

die al niet geweeft was , dan de Prins

Garcea, zyn vaders jongfte broeder, nog
voor hem, aangezien hy volgens de
Ryks-wetten de naafte was , zou hebben
moeten gaan.

Het verdere , ten tyden van dezen
Landvoogd , tmTchen deze Koningen
van Ternate, en Tidore, voorgevallen,

hebben wy in 't leven van de Tidoreelche
Koningen Saifoddien, en Hhamza Faha-
roddien , reeds gezien.

Bevorens plegen de Ambonfche Land-
voogden, by 't fterven van den Land-
voogd alhier, wel in Ternate over té

komen, om op alles order te Hellen,

dog, by 't fchryven harer Edelheden,
den zoften February in 't jaar 1702,
wierden zy daar af, ten Ware by hoogen
nood, ontflagen.

In 't laatfte van des Heeren Roofelaars In 'tjaar

regeering quam in de Moluccos de ver- n?*-

maarde opper-Piloot, William Dampier, ^f^
l

i
te vervallen, die eerft op Batsjan aan-jn'xer-
gierde. De Sergeant, die daar hetbe-nate.

vel had, zei, dat het voornemen der

Engelfchen was , hen te vermoorden , en
te berooven , verzogt daar op hulp van
den Koning van Batsjan, die Dampier
gevangen , en 't roer van zyn fchip nam

,

latende hem wel drie etmaal onder den
blaauwen hemel in den tronk zitten 5

en meinde zeer wel te doen met hem,
geboeid zynde, na de hoofd-vefting op
Ternate te voeren. Dit bedryf wierd

van dien Landvoogd zeer qualyk geno-
men , gelyk hy ook aanftonds ontflagen

,

en die Sergeant eerft in hegtenis gezet,

en naderhand na Batavia gezonden wierd,

om van haar Edelheden na verdiende ge-

handeld te worden, 't geen naderhand,

na een langdurige gevangenis, ook ge-

fchied is. Den Heer Roofelaar heeft men
ook over zyne voorzigtige behandeling

omtrent Dampier, byfehryvens uit 't va-

derland ten hoogfte,envooral daar over,

geprezen, dat hy Dampier een lyft van

zyn fchade op Batsjan geleden (waar van

Z z 5 hy
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1705.

Hoe be-

leeft hy|

daar ge-

handeld

werd.

In 't jaar

1706. De
Heer
Claas-

zoon agt-

entwin-

tigfte

Land-
voogd
der Mo-
luccos.

Vertrek

van de

hy in 't eerft zeer breed opgegeven had

)

aigevordert, en hem dus den pas afge-

fneden heeft, om meer, dan 't geen die

lyft inhield, te konnen ehTchen. Men
had hem wel eenige dingen ontnomen,

dog hy heeft veel daar van weder be-

komen.
Wat Dampier belangt h

die wierd door

den Heer Landvoogd by den Hopman
Schacht gehuisveft, in allen deelen zeer

wel gehandelt, en op alle maaltyden met

zynen Arts naaft den Hoofdman Schacht

geplaatftj hoewel 'er gevallen geweeft

zyn, in welke hy dat met weinig be-

leefdheit, en dankbaarheit , beantwoord,

en zich niet gefchaamd heeft , zeer

qualyk, als ware hy als een gevangen

gehandelt geweeft, daar van te fpreken,

en ook zelf aan den Heer Roofclaar daar

over, wanneer hy na boord ging, klag-

ten te doen.

Het gebeurde op zekeren tyd , dat de

Landvoogd, een openbaren maaltyd uit

name der E. Maatfchappy gevende, en,

volgens gewoonte , hem , en nog eenige

van zyn gezelfchap, en Natie, daar

mede op genoodigdt hebbende, de ge-

zondheit van haar Majefteit, de Konin-

gin van Engeland, inftelde, en die van

't ganfche gezelfchap drinken liet. Dit

was Dampier zeer wel na zyn zin , en hy,

nevens de andere (waar onder de voor-

noemde Arts) bedankten daar behoorlyk

voor.

Daar op ftelde de Heer Landvoogd de

gezondheit van haar Hoog Mogendheden
in , de welke dan mede tot Dampier ge-

komen zynde, wilde hy die, wat men
ook deed, niet drinken, nog de zelve

befcheid doen. Zyn Doctor, befchei-

dener, dan hy, gaf hem hier in groot

ongelykj maar wat hy, of ook anderen

zeiden, hy bleef zo halfterrig , en regtte

daar over zo veel zotte kuren aan, dat

de Landvoogd, om verdere ongemakken

voor te komen, aan den Hopman Schacht

belaftte, hem maar ftillekens na huis te

brengen. Zyn Arts, voorgevende, dat

hy befchonken was, verzogt, dat men
hem dierhalven ontfchuldigen wilde

,

maar men overtuigde hem klaar, dat hy
niet zo zeer befchonken , als wel quaad-

aardig, en ondankbaar was.

In 't jaar 1706. bragt hy hem , na door

den Bandafchen Gezaghebber, den Heer

Jacob Claaszoon als agtentwintigften

Landvoogd der Moluccos den 1 2.den Ju-

ny vervangen te zyn, op 't fchip Con-
cordia mede na Batavia, en daar heb ik

dien Heer zelf hooren zeggen , dat hy

hem aan boord, met wel in de vyftig

duizend Ryksdaalders , meeft aan onge-

munt Silver, by zich, had.

Onder de regeering van den Heer

U K S E
Claaszoon viel in 't jaar 1707. of in 't jaar

ï j $
1708. 't geval van de voorgenome fchaa- Heer

'

king van de Princes Mahir Ihhfaan voor \ Roofe-

zedert welken tyd het mistrouwen van laa r met

Koning Hhamza Faharoddien fterk tegen
Uam Pie '

l

«

Koning Tolucco aangegroeit zynde, heeft
tJaar

dat aanleiding tot verfcheide trotze, en Gev2ll&
vinnige ontmoetingen tuilchen die twee der Priri-

Vorften gegeven, gelyk dat ook tot de "s °ndér

dood van dien Koning van Tidore ge- ciaa***
duurd heeft. ZOon.

In 't jaar 1708. zond de Koning zynen
iB

-

t jw
Goegoegoe Marafaoli met 't Jagt Ooft- 1708.

Voorn na Batavia , om (boven de gewoone
jaarlykze 6400.) de agterftallige twaalf
duizend Ryksdaalders zedert het jaar 1682.
te verzoeken ; dog dit wierd hem vlak af-

geflagen, en hem niet eens toegeftaan,

daar over in de vergadering te komen.
Men gaf den Goegoegoe egter een woo-
ning, honderd Ryksdaalders, twee laften

Ryrt , en eenige laften Boontjes 's maands,
en aldus vertrok hy in 't jaar daar aan.

In 't jaar 1708, en in 't jaar 170P, In 't jaar

viel in des Heeren Claaszoon 's tyd mede I 7°S>'

voor, dat de Prins van Mangindanao die
Princes, eerft door Gezanten, ten Hu-
welyk verzoeken liet, en daar na 'er zelf
om quamj dog het bleef om redenen,
bevorens by ons gemeld, agter, en ze-

derd heeft 'er die Prins niet meer na
getaalt.

De Heer Claaszoon , in 't einde van dit

jaar vry fwak geworden zynde, verzogt
verloffing van daar, verkreeg die, maar
zodanig, dat hy te gelyk Landvoogd
van Macaflar gemaakt wiert, waar van
hy egter naderhand, om zyne al te groo-
te fwakheit, ontflagen wierd.

Hy vertrok uit Ternate den I4den In 'tjaar

July in 't jaar 1710, eenigzins fwak van * 7, °-

geheugen geworden zynde (waarom hem trekTInT
een ander in de Macaiïaarfche Landvoog- dood.

dy verving
,
gelyk wy daar zullen zien

)

is den I3<len Augufty daar aan op 't

fchip het Hof van Upendam voor Bima,
zo als het anker viel, overleden, en den
iöden dier maand in de Logie, of ver-

blyf-plaats der E. Maatfchappy aldaar,

begraven.

Tot zyn vervanger in Ternate heeft De Heet
hy den Tweeden Perzoon , den Heer van Pe-

David van Peter/om , gehad , die op den terf°m
i4<ten july voornoemt als negenentwin-

^fntig-"
tigfte Landvoogd der Moluccos voor-1- fte Land-,

geftelt is. voogd

Onder de regeering van dezen Land- der Mq'

voogd rezen weder nieuwe gefchillen

tuflehen den Koning 7'olucco , en den Nieu
.

wc

nieuwen Koning van Tidore, Garfea, j™kheden
dog in de openbare gefchrifren , zedert tuflehen

zyne Krooning, Hajfanoddin genaamt. Ternate,

In 't laatfte van dit jaar brak dit vier, ^J'"
al eenigen ryd onder de aflehc geftneult

heb-

'J

h

ru

ree

i'lji

10a

hoo
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1710.

int jaar

17T1.

Bemid-
deling

van den
La«d-
v<jxsgd.'

In 't jaar

1712.

Door den
Koning
van Ter-
nate ver-

worpen.

In 't jaar

1713-
Toebe-
reidzelen

ten oor-

log.

hebbende, met een lichte vlamme van

openbare oneenigheit, door; wanneer de

Koning van Ternate zekeren korten

land-weg op Halamahera, Dodingo ge-

naamt, hem wel waarlyk toekomende,

maar bevorens altyd by den Ternataan,

en Tidorees, in het gemeen gebruikt,

niet alleen na zich trok; maar aan alle

Tidoreezen door een wagt , die hy daar

by beftelde, belette, den zelven te ge-

bruiken, en dat enkelyk, om Koning
Hajfanodd'm te quellen, aangezien- zyn

volk over den weg van Dodingo , in de

tyd van een pyp Tabak rookens , aan de

overzyde des lands Halamahera komen
kon, daar toe zy anders, 't land om-
varende , zomtyds wel twintig dagen

van nooden hadden.

Om dit gefchil te fluiten eifchte in 't

jaar 171 1. de Landvoogd dezen weg
voor de E. Maatfchappy , aangezien die

eigentlyk nu meeiier van die landen, en

de Koning dat in Ternate, om zo te

fpreken, maar by vergunning van haar

Edelheden is; en dan zou die Heer een

gemeenen land-weg daar af gemaakt
hebben.

De Heer van Peterfom belaftte den

Koning van Ternate ook deze wagt in te

trekken, aangezien het al zo hoog tuf-

fenen die twee Koningen, en hun volk,

geloopen was, dat zy malkander, op dat

land ontmoetende, doodfloegen.

Maar de Koning van Ternate had',

tegen alle gedagten, de ftoutheit, om
hem, in 't begin van 't jaar 171 z, en

den weg, en 't wegnemen van deze

wagt, te weigeren, 't geen den Land-
voogd, en zynen Raad, dierhalven nood-

zaakte, zeer ernftig in 't laatft des jaars

daar over aan haar Edelheden te fchryven.

Daar op vonden haar Edelheden goed

,

in het begin van 't jaar 17:3- met de

fchepen 't Jagt ter Eem, de Haak, de

Tarra, en de Pieter en Paulus, eenige

Soldaten , en zodanigen voorraad , en

werktuigen van oorlog, als 'er, by hard-

nekkigheit des Konings, tot een onder-

neming aldaar van nooden zouden konnen
zyn , na Ternate te zenden.

Na dat nu de zelve aldaar aangeland

waren, begaven zich de Heer Land-
voogd, en opper -Koopman, met een

vaartuig na 's Konings Paleis , en vraag-

den hem nogmaals in der minne, ofhy
dien weg overgeven wilde, en zeiden

door haar Edelheden belaft te zyn, dat

zy aan zyn Hoogheit ook wel ernftig

voorhouden zouden, dat hy op het

twaalfde lid der voorwaarden, inhouden-

de : Dat hy op Ternate metter woon maar
toegelaten , en als by vergunning gedult

wierd 9
dog wel naauwkeurig letten wil-

de; of dat zy anders laft hadden, om

3^7
andere middelen daar toe in 't' werk te lWi
{lellen; behalven dat hen dan ook bevo-
len wierd , zyn jaarlykiche erkentenis
van 6400. Ryksdaalders in te houden.

Dit bevel van haare Edelheden, of
deze aanfpraak van beide deze Heeren,
had zo veel kragt niet om hem tot reden
te brengen , als dat hy zidderde voor alle

die toebereidzelen van oorlog, die hy
vernam daar zo rykelyk gebragt , en al-

leen vervaardigt te zyn, om hem daar
toe, zo hy dien weg niet gewillig aan
ons overgaf, te dwingen, en aldus met
geweld tot re-den te brengen.

' De Hhoekom, of opper-rigter des Hard-
lands, een van de voornaamfte Ryks- nekkig-

Grootc'n , en die wel voornamentlyk den heit
' en

Koning daar toe aangezet had , bleef
""

jea
ftandvaftig in zyne weigering; maar hy Hhoe-
haalde daar mede niet anders uit, dan dat kom.

hy ten eerften gevangen genomen, en
met het {chip de Haak na Banda gezon-
den wierd, om daar zyn misflag wat
beter te overwegen , en in Ternate geen
quaad meer te doen.

De Koning, dit ziende, en 'zich

voorzigtig aan dien man fpiegelende

,

gaf, uit vreeze voor erger, tot ant-
woord, dat hy niet wel te pas was, en
zich niet in ftaat vond, om daar ten
eerften op te antwoorden, waar op hy
dan ook quantzuis ziek wierd, maar gaf
kort daar na dien weg aan de E. Maat-
fchappy over; uit welker naam op Do-
dingo nu een fterkte gemaakt is , waar
op vyftig Soldaten , en twaalf ftukken
gefchut, geplaatiï zyn. Een tyding,
die den izden September dezes jaars op
Batavia met de Chaloep Larike quam,
en waar uit bleek, hoe de zaken tuf-

fchen deze twee Koningen , door be-
middeling van de E. Maatfchappy , aldus

nog minnelyk bygelegt waren.

Egter bleek uit zekeren brief van Ko-
ning Hajfanoddia , omtrent dien zelven .

tyd uit zyn Paleis Toola ( mogelyk Ta-
hoela, dat in 't jaar \666. aan Koning
Saifoddin door haar Edelheden gefchon-
ken is) aan den Heer Roafelaar op Bata- -

via gefchreven , dat 'er tuflchen hem , en
Koning Tolucco, nog al heimelyke ver-

wydering was, aangezien hy klaagde,
dat die Koning bem zeer fmadelyk han-
delde, zettende hem , wanneer hy in zyn
Paleis quam , aan zyn linkerhand , eer»

.

hoon , dien hy verzogt , dat zo wel , als

de misflag, in 't lofTen van 't Kanon
begaan, in 't toekomende voorgekomen,
en verbetert mogt worden. Nevens
dezen brief van den Koning van Tidore,

ontfing zyn Ed. 'er in de maand Novem-
ber dezes jaars ook "een van den Koning
ïolucco, uit zyn Paleis Caftoeriaan den
ijften eter maand Sjabaan (of in 't laatft

van
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«713-

Wat
jaarlyk-

1'che er-

];entenis

deMo-
lukfchet

Vorften
nu nog
trekken.

van Oftober) in 't jaar der vlugt van

Mohbammcd 1025-. gefchreven, by welke

zyn Hoogheit een prefent van een Slaafje,

nvee Kati 's Amber de Gris, en veer-

tig pond Caret * en zyn dogter , de

Princes , een geborduurde Neusdock

voor de oudMe dogter van de Heer Roo-

fclaar voegde.

De jaarlykfche erkentenis die nu nog,

by den Koning van Ternate, en zyn

Ryks-Grooten , en by eenige andere

Molukfche Vorften (zo my berigt is)

van de E. Maatfchappy getrokken word,

beftaat in deze navolgende poften :

De Koning van Ternate

trekt - - Ryksdrs. 6400
De zelve nog wegens Sa-

leyer - 2.00

De Koning van Tidore - 2400
De Koning van Batsjan - 700
Die van Motir * - ifo
Die van Makjan - - £000

De Ryks-Grooten van

Ternate - - 600

DeTer-
nataan-

khe
Grooten
ynillen

dit jaar

hun ge-

fchenk.

In 'tjaar

17 '4-

Dood
van de
Heer van
Peterfom.

De Heer,

Jacob
Botten-
dorp,
dertigfte

Land-
voogd
der Mo-
luccos

in 'tjaar

17'S'

Te zamen Ryksdrs. 124^0

Dog de Goegoegoe, nog de Babato's,

kregen dit jaar, om voornoemde moeje-

lykheden, hun gewoonlyk jaar-gefchenk

niet van haare Edelheden, om hen wat
handzamer te doen worden.

Terwyl de zaken zo ftonden, quam
de Landvoogd, van Peterfom, omtrent

het midden des jaars 1714. hier te fter-

ven j zonder dat zich gedurende zyn

leven eenige andere zaken van gewigt

aldaar opgedaan hebben , dan alleen , dat

de Koningen Tollucco, en Hajfanoddin
,

nog al even bitter tegen een bleven ;

hoewel het vyer zo openbaar niet uit-

berftte.

Na de dood van den Heer van Peter-

fom vonden haar Edelheden goed, tot

zyn vervanger, en dertigften Landvoogd
der Moluccos, den Ambonfchen opper-

Koopman , en Tweeden Perzoon, den
Heer

, Jacob Bottendorp , een Bcilyner

van geboorte, in 't begin van 'tjaar 1715*.

aan te ftellen, hoewel hy eerlt den jden

September uit Amboina na Ternate met
een Chaloep overgefteken is.

Wat onder dezen Heer, en ook verder
onder den Koning Tolucco (die in 't jaar

171 5. nog leefde) voorgevallen zy, is

my niet ter ooren gekomen, dan alleen,

dat alles in de Moluccos nog in den vo-
rigen ftaat, en zonder eenige verandering
van belang was.

In 't jaar 17 ip. vielen 'er eenige zaaken
alhier, (zo my bericht is) docr zeker
onder-Koopman berokkent, voor, waar
op de gefchillen tuflehen de Koningen
van Ternate en Tidore zeer toegenomen
waren. Over dit, of eenig ander geval,

wierd de Landvoogd, de Heer Bottendorp,

en zyn Tweede, de Heer Kloek, op-
ontboden, en in des eerftens plaats als

eenendertigfte Landvoogd , de Heer
Antoni Heinfius derwaards , onder 't

hooger gezag van de Heer, Cornelis

Hajfelaar, Extraordinaris Raad van In-
dia, en Commiflaris, om de zaaken al-

daar nader te onderzoeken, en te ver-
effenen, gezonden; welke Heer Have-
laar den uden November in 't jaar 1720.
weer op Batavia quam , na dat hy den
Heer Bottendorp , en den Heer Kloek , der-
waart opgezonden had.

Dus verre gezien hebbende , wat' Ko-
ningen van oudsher Ternate beftiert heb-
ben , zo wel terwyl Zy nog Heidenen wa-
ren, als zedert dat zy 't Mohhamme-
daanfeh geloof aannamen, als mede 't

geen onder hunne beheerfching , zo onder
dePortugeefche , als onder de Hollandfche
Landvoogden voorgevallen is, zal het
(onzes oordeels ) niet ongevoeglyk wezen,
eer wy verder treden, een nette lyft,.

behelzende de namen en netten tyd der
beftiering zo dezer Koningen, als ook
der Landvoogden van beide deze Natiën
hier by te voegen.

Hit»

Lyft der Koningen van Ternate , terwyl zy nog
Heidenen waren.

nataan

fche Ko
ttingen.

Lyft der " Ï&H/'Ï • • . .

Heiden- en na hem Zyn zoon
£cheTer. z poitt>

die opgevolgt is door zyn zoon

3 Siale,

opgevolgt door zynen zoon

4 Calebatta ,

opgevolgt door zynen zoon
$* Comala,

opgevolgt door zyn broeder,

6 Patijaranga Matomty

Regeerde van 't jaar 125-7 tot 'tjaar 1277

1177 1284

1284 izp8

Ï2p8 1304

1304 H l 7

'317 1322
op-

De Heer,
Antoni
Heinfius,

eenen-

dertigfte

Land-
voogd
der Mo-
luccos ,

in 'tjaai

1710.

kTt

HM-

kV
J&ffi
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Hun
nette

regeer-

tyd.

Z A A
opgevolgt door zyn zufters zoon
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7 Sida Aarif Malamo ,
*^&>.w~-

opgevolgt door zynèri broeder,

8 Padji Malamo
,

. .

opgevolgt door Patsjarangas zoon

p 5/## dalem , . ... "< *

opgevolgt door zyneii broeder

ia Toeloe Malamo , . .

opgevolgt door Sida, Aarifs oudften zoon

il Bohejat, . .

Die gevolgt is door zyn broeder j

12 Molomat'sjeja , offsjabdja Laoei, i i

opgevolgt door zynen broeder,

13 Momole, . . . . ï _
'

opgevolgt door zynen broeder,

14 Gapi Malamo, . . . • \

opgevolgt door zynen broeder

15* Gapi Bagoend I. . » . ; :

opgevolgt door "Toeloe Malamo 's zoon

,

16 Comala Poeloe . . . .

opgevolgt door zynen zoon^

17 Gapi Bagoena IL . . ~i '

I7IJ?

1312 tot'tjaar 1331

*3JÏ 1332

1332 1343

1343 1347

1347

.

135-0

135-0 155-7

Ï3f7- «ƒƒ*

i3fP 1372

1372. J 377

1377 1432

1432 14,6

f

Moorfche Koningen van Ternatè.

L.yft der

Moor-
fche Ter-
nataan-

Tche Ko-
aipgcn.

opgevolgt door zynen zoon

18 Marïohoem,

opgevolgt door zynen zoori

ip Seynulabèdien,

opgevolgt doof zynen zoon
20 Bajang Ullah,

opgevolgt doof zynen zoon

fDog by zyn minderjarigheit

j
regeerde ;de Koningin Njai-

I tsjïli , en de onder-Koning

2.1 Dejaalj^Tarruwtfej, die den Koning
I in 't jaar 1519. deed verge-

I ven, waar over hy in 't jaar

^1530. pnthalft is.

opgevolgt door. zynen broeder,

22 Bobejat II.

opgevolgt door zynen broeder

23 Taberidji, . .

opgevolgt door zynen broeder

24 Hair, \

opgevolgt doof zynen zoon

zf Baab Ullah, of Baboe , 1

opgevolgt door zynen zoon
z6 Saidi, oïSahid,

Daja, of Hidajat

onder-Koning van ï
"

opgevolgt door Saidi.'s zoon

27 Modafar
opgevolgt door zynen neve

28 Hhamza, . . ,

opgevolgt door Modafar 's zoori

,

19 Mandarsjab , » *

opgevolgt door zynen zoori

30 Kaitsjili Sibori, of Koning Amflerdam,
opgevolgt door zynen broeder

\ï Kaitsjiliïolucco, , 1

Regeerde van 't jaar 1466 tot^t jaar

i » * 1485

» 4 S 15-00

15-22

ï

1486

lyoo

iyz2

*m *f37

in» if38

ins Ïf6f

ijéf 15-83

i f8j 2 606

1606
*

idio

1610 16ij

1627 1648

1648 1572

1572 Ï690

itfpo

i, Deel. Aaü Por*
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Portu-

geefche

Land-
voogden
der Mo-
luccos

MOLUKSE
Tortugeefche Landvoogden der Moluccos.

tan

i Antonio Brit,

z Garfias Hemik ,

jf
Georgio de Menefes ,

4 Gonzales Pereira,

f Fincent de Fonfeca ,

6 Trijlaon de Ataido
,

7 Antonio Galvaan ,

8' Georgio de Cajiro,

p Jordan de Freytas,

i o Bernardyn de Sofa ,

Koning Baboe verdreef de Portu-

geezen uit Ternane in 't jaar i j/72,

t'eenemaal.

Regeerde van 't jaar 15*22 tot 't jaar ifif
*ÏZ T.

IJ-27"

if3o

IfJ2

ÏT37
15-40

if44

ÏJ47

1^17
ij-jo

*>3*

»f34
if37
1^40
if44
ï}"47

*f>3

Ook vind ik 'er een zonder naam

,

door Steven van der Hagen by Bima,
zo als hy met zyn fchip na de Mo-
luccos gaan zou, in 't jaar 1606.
verovert.

En daar na

Chriftoval de la Hote,
"Jeronimo de Silva ,

Regeerde van 't jaar tot 't jaar ifïia

1610

Pedro Eredia
,

^

De Efteibar,

Don Francifco de Attienfo
,

ï6zy

mi
2Mai 166";

Lyft van de terfte Hoofden der E. Compagnie , die in de Moluccos

quamen, of bleven.

Lyft der

eetfte

Hoofden
indeMo-
luccos

,

van we-
gen de E.
Maat-
fchappy

Wybrand van'Warrvyk. van 'tjaar 1ypp den il M?.u
Vice Admiraal van van
Nek , en niet de Admiraal
zelf, gelyk de Ternataan-
fche Memorie zegt> als

eerfte Hoofd liet 'ei'deze : =•

Frank van der Does.

Met vier man, en een -

jongen, in 't jaar 1601.

komt hy voor als Com-
mies, en Koopman, was
in 't jaar 1603 . al van daar,

en op Toeban gevangen.

ïfP* T6o\

Je-
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17 ïJ< J^oJ Corneïiszen van Nek. van 'tjaar 160 1 den z Juny, tot den 3 1 Julydes jaars iöoi

Adminal Generaal , en
171J.

liet daar als Hoofd
Jan Pieterszen.

Koopman.
Cornelis Sebaftiaanszen.

Vice Admiraal van Steven

van der Hagen ,
( en niet

hyzelf, ofzyn Vice Ad-
miraal , Francais Wittert^

gelyk de Ternataanfche

Memorie qualyk zegt)

verovert Tidore, alwaar

hy eenige handelaars laat,

zedert welken tyd de Por-
tugeezen uit de Moluccos
verdreven, en wel f00.

fterk, na Manilha vertrok-
ken zyn.

Deze liet hier, zonder
Fortificatie , als Hoofd
met 1 5. of 14'. perzoonen
blyven :

Adriaan Antonisz. , of Her-
manszoon,

opper-Koopman

,

werd den 14. Maart in 't

jaar 1606. door Don Pe-

dro
d'

'
Acunha , die met 3 z.

zeilen eerft Tidore, en

daar na Ternate innam 3

verdreven.

Cornelis Matelief,

Admiraal,

maakte 't eerfte Contraót

,

met den onder- Koning
Daja , den 1 1 . Juny ( en
niet gelyk andere willen

op den 2(5. dito) itelde

daar als Hoofd , eerft wel

eenen Fifcaal , Maarte^
Aap, dog, alzo die weer
aarfelde, en 't niet aannam,

Qerrit Gerritzen van der Buis ,

Kapitein over 't fort Ma-
leyo , en vier fchepen

,

en over de Negotie.

Pieter Janszen Boenen.

en eenen

Jan Roffinge'm,

als Kapitein van der zee.

Olivier van den Vyver
j

Vice Admiraal, komt 'er

in 't jaar 1607, en niet in

't jaar 1609. (gelyk de

Ternataanfche Memorie
zegt) want hy ftierf op
Mauritius in 't jaar 1607.

Paulus van Caarden
,

Admiraal
,
gevangen ge-

nomen, in Gamoe La-
moe gezet , en den 18.

Maart in 't jaar ïóio,

geloft.

1ÓOI

1605*

July

z May July 1605"

160f July Maart i6qó

1607 13 Mai

16*07

töo7

1607

1607

Juny

1Ó08

aa z t-ran™
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ï7iy. Francois Wittert,

Vice Admiraal van Pie

ter Willemszoon Verhoe-

ven , vertrok met drie

fchepen en twee Jagten
na Manilha , dog werd
gevangen genomen in 't

jaar 1610. en bleef 'er

dood.

Simon Janszoon Hoen.

Vice Admiraal van den

Admiraal Wittert.

O L ü
in 't jaar 1609

K

I6O9

17 iy.

Nederlandfche Landvoogden der Moluccos.

Neder-
landfchc

Land-
voogden
der Mo-
luccos.

En hare

regeer-

tyd.

I

2

3

4
S
6

.1
9
IO

1

1

12

*3

if
16

%
19
zo
21

22

24
*f
2Ö

*7
28

2p

3°

3 1

Paulus van Gaarden , Gouverneur, Regeerde
Pieter Both, \ opper-Landvoog-
Laurens Reaal

, j den van Indien.

Frederik Houtman , "j . •

Jaques Ie Febre

,

i

Gz'Ifo w» Zeift, \

Gysbert van Lodeflein , >Gouverneurs.

Johan Otttns

,

I »

Johan van Broekom,

Antoni Caan
, j

Wouter Seroyen , Prefident.

Ga/par van den Bogaarde ,~)

Jacob Huftaart ,
^Gouverneurs.

Simon Cos , j

Antoni van Voorft , Commandeur
Maximiliaan de Jong
Abraham Verfpreet,

Cornelis Francx,

Willem Corput,

Willem Harthouwer,
Robbert Padbrugge,

Jacob Lobs,

Johan Henrik ïhim,

Johan Cops

,

Cornelis van der Duin,
Salomon Ie Sage,

Pieter Roofelaar

,

Jacob Claaszen

,

David van Peter/om

,

Jacob Bottendorp,

Antoni Heinfius,

^Prefidenten.

>Gouverneurs.

van 't jaar ióio tot

1619

IÖ2f
1629
IÖ2p
I635

1640
1642
1648

\6fl
lóyó
i66t

1667
1669
1672

l6jf
16j6
1677
16*82

1686

I

1689
1692
1696
1700
1705
1710
ijif

17zo

't jaar 161

1

1614
1619

IÖ2f
I629
1629

I64.O

I642
I54 ci

I6f ?

I6Ó2
IÓ67
IÓ69

1671

1674
l67f
16j6
IÓ82
1686
1689
I69r
1696
1700
1706
1710
1714
1720

De Heeren Commijfarijfen van tyd tot tyd hier gezonden, met
•volle-magt over den Landvoogd, en Raad, om hun

gedrag na te vorfchen.

DeHee
billis van Zeift,

xm Com-^ntomCaan -> ....
rniflarif- Arnold de Vlaming van Outshoorn,

ordinaris Raad , fuper-Intendent , Veldheer
,

Commiflaris, in Juny des jaars löf f.

Cornelis Speelman ,

Zeevoogd, fuper-Intendcnt, en Commifïïnïs

Maart.

Daniël Hellemans

,

Antoni Hardt ,
...

In 't jaar

fen , die

hier van
tyd tot

tyd ge-

weeft

zyn.

en

m

1627
164'S

iüfij

1676
Rob-
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ZAAK
Robbert Padbrugge ,

nevens den opper-Koopman Akkersdyk, den Koop-
man Pieter van den Hoorn , en den onder-Koop-
lieden, Boudens, en Hoofd.

Dirk de Haas
,

. •

Comelis Haffelaar,

E
Iu 't jaar 1082

16S9

1720

373

1715:

Na dat wy nu uit het bevorens aan-

gehaalde gezien hebben, wie hier uit

naam der E. Maatfchappy als Landvoog-

den geregeert, en wat zy van tyd tot

tyd
r

verricht hebben, moeten wy met een

letter ook nog aanhalen , dat deze Land-

voogdy, buiten den Landvoogd , nog

door deze navolgende perzoonen , die

ook den Raad daar uit maken, beftierd

word.
De naafte in rang aan den Landvoogd

is de opper-Koopman, of de Tweede
perzoon van die Landvóogdy, die ook
Administrateur is van 's Compagnies waa-

ren,.die in de Pakhuizen zyn; alle de

welke hy, onder 't opper- opzigt van den

Landvoogd, behandelen, bewaren, en

verantwoorden moet.

Daar beneven de Kapitein , die ook
hoofd der Militie alhier is, de Fifcaal,

Lieutenant , de foldy - Boekhouder , en

ook (fe Winkelier; welk Collegie, ofte

Raad van Regeering, door een Geheim-

fchryver gefloten word. Behalven dezen

Raad is 'er ook een Raad van Juftitie,

voor welke alle gerigts - zaken dienen
i

mitsgaders een Wees -kamer, in welke
eerft allede voornoemdeleden,enook de
opper- Wondheeler, zitten; welke bei-

de Collegiën hunne byzondere geheim-
fchryvers hebben. Hier plagt ook een

Collegie van Schepenen te zyn , in 't jaar

i6fi. door den Heer de Vlaming inge-

ftelt ; dog dit is door den Heer van den

Bogaarde in zyn tyd weer afgefchafr.

Men heeft 'er ook een Kaffier , die als

een kleen ontfanger, en uitgever van de
penningen der E. Maatfchappy onder 't

opzigt van den opper-Koopman is.

Alle, die deze voornoemde bedienin-

gen waargenomen hebben, te noemen,
is onmogelyk, alzo ons daar noit nette

lyften van voorgekomen zyn ; maar die

ons bekent zyn zullen wy opgeven.
De Landvoogden hebben wy bevorens

in een ordentelyke lyft aangewezen.
De opper- Kooplieden , en Tweede

perzoonen, ons bekent, zyn deze:

Tweede N. van der Mark , her-

perzoo- waard geordonneert in 't jaar i6zf den 6. November.
nen hier. Paultis Adriaansz. komt

voor 1626

Willem Bontius ; 1627 herwaard vertrokken

Wouter ten Haaf, '. 1630
Antoni van Leuven komt

voor . . Ï63 f
Jacob Huftaart

franfois de Cnibbere

den 2 1 . Augufty metf de

Heer de Plaming na

Amboina vertrokken.

Nicblaas van der Kappen ,

Jan van Hammen,
Comelis Bartelsz. Mar/ter ,

.
Willem Corput, als Koop-
man,

jacobus de'Ghein , eerft als

ondei--Koopman , daar

na als Koopman,
wanneer hy opper-

Koopman wiérd , en

vertrok den 7. April.

Gerbrand Proo/l
,

provi-

fioneql als Koopman,
Willem Balling,

Ifaac van 'Thye
,

DirkdeGhein, Koopman,
wanneer hy ftierf.

Comelis Ringryk "ï
• ,. . r .

Abraham Boudens /
namen dlt F^noneel waar tot

165-5- ....
1669 . tot den 7. Auguftus

1672 den 2. Juny , tot den iy. Juny

\6jf den iy.July,

1677 i . tot in April

168 z den 3. April, tot in 't laatft

1684 den 20. Maart, tot den 29.January

ïö88 den 29.January, tot den 7. September

De Col-

legiën ,

en verde-

re be-

dienden ,

zo verre

die be-

kend zyn
aan den

Schryver.'

tot 't jaar 16*35

ïöyj

Aaa 2

ïéff
16 f9
l6ji

1674

1677

i6*z
1684
1688
1683

ï6pt

Pieter
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1694 den 6. July, wanneer hy ftierf.

1994 in July, tot

169ƒ in Juny, tot

1701 in July, tot den 27. Mai

169

f

170

1

170Z

Pieter Buis, . van 't jaar 1691 in April, tot den 19. July van 't jaar 1692 1715;

Gezaghebber tot in

't jaar 1691, zedert

welken tydt hy weer
als Tweede conti-

nueerde tot

Henrik van den Waterc

,

wanneer hy vertrok.

Pieter Roofelaar,

Pieter de Vos,

wanneer hy ftierf.

Jan van Hoorn,

wanneer hy ftierf.

David van Peter/om

,

Hubert de Vlieg,

wanneer hy ftierf.

Jacob Kloek,

wanneer hy opontbo-

den , en vervangen is

door de Kapitein aan

't vierkant.

Jacob Cbrijliaan Pielat, 1720.

1703 in Auguftus, tot den 17. September 1704

170J* in Maart, tot den 1 4. July . 1710
1 7 1 o den 3 . January , tot den 22 . April 1711

171 3 , en was nog in dienft tot 1720

De Kapiteinen der Moluccos zyn deze

:

De Ka-
piteins

der

krygs-

lieden.

Frederik Hamel , van 's Gra-

ve.thage , komt voor

Willem Eetveld,\'2X\ Brujfel^

Pieter Bakker , van Antwer-

pen,

Roeland Philipszen , van *s >

Hertogenbvfch

,

Gofuinus van Mammeren,
van Bergen-op-Zoom

,

Paulus Janszen Vijfcher,

van Rintsberg

,

was toen al 1 7. jaren

Kapitein gevveeft ,

zonder dat ik wete of
hy dat hier , of el-

ders, was.

Claas Ruitens,

wanneer hy ftierf.

Henrik van Wel , Lieu-

tenant Commandant

,

.... Swcrius komt voor

Jodocus Kromhuizen , Lieu-

tcnant Commandant,
Auguftyn du Moulin,

Holfcher,

wanneer hy opgezon-
den js.

Focanus

Ockerfzen

Paulus de Brievings

,

wanneer hy ftierf den

3 . January.

Oorthoorn,

Jan Schacht,

Jacob Kloek,

Ca/par Fogus

i6ï6

't zelve jaar.

167f
1677

i68z
Ï690

1694
1697
1698

1702

i7°f
1708
J 7'

J

i<5j8

' *<*7f

* •

?

itfSz

1690
1695

* « «

«
1696
1698

1701

.in 't begin

continueerde nog

• 1704
1708
1713
*7'7

Fifcat-
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ïf«ïi

Fifcaalen.

Fifcaalen.
^«^ Ottens komt voor van ! tjaar 1627 « '0 . tot 't jaai I6}f

wanneer hy verdronk in

Tayouan , zynde daar als .

Commandeur van een • *

vloot.

Chrifliaan Waal, ióy4 . . i6f6
Maximiliaan de Jong, -. . 166

1

Pieter Denyn, I683 <jf 1084 t
tot den 2.6. Maart 1686

Andries Olofszoon Lofzang

,

1686 . .

dog hyftierfnietlang

'er na.

Jacob Klaaszoon, 16P3 . . 1696
Koenraad van Otteren , . 165)6 • i6p8
Daniel Fiers

,

i6p8 .. •. . • 170Ï

David van Peter/om, 170

1

.. * • 1705-

Tobias Lafs, i 7oy • . 1709
wanneer hy vertrok,

en ftierf in dat zelve

jaar op Batavia.

Cysbert vander Woerd, 1709 . tot den 16. Maart 1710
wanneer hy zeer ichie-

lyk ftierf.

Henrik vander Burg ,
prov'. 1710 tot den 1 8. December Ijia

Bertram Bichon, \ I 7 1 °> den 18 December, ., IJH
wanneer hy ftierf in 't

midden des jaars.

In \ jaar 1 <5o& vertrokken oók na Terhate de onder-Kooplieden.

Jan Eivgelbert Wejer, 1 daat als Gecommitteerden veel gebruikt 3 dog de ecrfte

Jan Jatob Erberveld, ƒ leefde niet lang 'er na.

Winkeliers , volgens opgave van anderen^

Winke- Bh'k de Ghein , komt voor in 't jaar 1 67 f en 1 676
liers. Kornelis. Cowwenhoven,

Pieter Koy

,

Jacob Klaaszoon

,

David van Peter/om,

Otto Kloot, . .

Ifaac Panhuis

,

Bertrmi Biebon,
;

. '

'

Joannes_ van Alfen

,

was te gelyk ook Dif-

682

1689
1701

tot den f Maart
tot 't jaar

.1706

170P, continueerde nog

i68f
i68p

1701

1707

170P
*7'?

penfier.

Van de foldy-Boekhouders zyn my zeer weinige bekent.

E0U7. Jacob Corput,

Boek- Herman Ruigrok

,

houders. Tobias Laps,

Koenraad Frederik Hofman ,

Jacob van Ghein,

Lnite- Henrik van Wel, :

nants. Jodecus Kromhuizen

,

Dirk Pieteiszen Wildshoed,

Cüfpar "Tabbaart

Jacob Kloek

,

Kafipar Fogus,

IÖ7f
168^
I7OO

l70f •
. •

1707, continueerde nog

Luitenants.

I6jf . ' .

1 6Sz

I 7°T
1707
1716

i68z

i6pf
. .1708

1713
Geheim-

171?;
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17 ij.'

fchryvers Andries Olofszoon Lofzang,
van den Gerard Warrenthout

,

voogd. PktervanAlftein,

en Raad. Jacob Klaaszoon,

Geheimfchryvers van den Landvoogd , en Raad.

tot in Juny,ofJuly

*7lfJ

Geheim- Francois Lenimens , komt voor van 't jaar 1616
1676"

i68z

Pieter van Alftein,

wanneer hy door de

Wilden op zekeren

togt verfeheurt is.

Daniel Fiers

,

Jan Walrave de la Fontaine

Abraham Patras,

Henrik vander Burg ,

Boogaart,

Ploos van Amjlel,

r^ , , ,„ .
C N. Dortmond,

(Jok komen my in t jaar » '

1686
1689
1693

tot 't jaar

1682
1080"

l<58p

1691 of i6q$
16

1700

1703
1706
1711 .

171 3 in 't begin.

tot in Juny

tot in 't laatft

ióp8

1703
1705
i 7n
171*

1

.«27. de Kooplieden
^ Jmi Uniaif̂ c„fa j

> op Batsjan voof

.

Opper- Jocbem Sipman, komt voor van 't jaar 1676
ho°Wea Een Vaandrig,

DirkPieterszoon, Lieutenant,
"

nado.
Abraham van Meyert, onder

Koopman,
Herman Janszoon Steinkuiler,

onder-Koopman,
Henri du Chiels, als Sergeant,

Bei tram Bichon , onder-Koop-
man, . »

Henrik vander Burg , onder-

Koopman

Opperhoofden van Manado.

1676
1676

1081 :

tot 't jaar

! 3

i68p

1703

170P

1711

tot den 1 8. December 1 7 1 o

De verdere Bedienaars van Collegiën 6cc. die ik gekent hebbe, zyn zeer weinige s

waarom ik hen voorby ga. .

Opper-
Wond-

Opper-Wondheelers , by my hier bekend-

tot 't jaar

• • •

totinMai . 168$

Matthys Witzma , komt voor van 't jaar 1 66z , den 1 o. Mei

,

Antoni Kramer, . . , 1675"

heelers. Francois Schoddenburg, . . 1682
Matthys Molkman . . .

Schyteruit

Francois Scbeffens t

168Ö

1709

De Geheimfchryvers van Juftitie, van my gekent,

zyn deze geweeft :
-

Daniël van den Bolk, komt voor van 't jaar 1656

t^\Z, Gerard tVarrenthout,

der Joojl Anne, . , , 1682
Juftitie. , Boogaart, . 17

tot 't jaar

1682

1711

En der

Wees-
kamer,

Van de Weeskamer hebbe ik niemand, dan den Geheimfchryver Thomas Sj>re*

kuis, gekent, die in 't jaar 171 L. my voorkomt.

Be-



I-IJ' Behalven deze
,

Landvoogdv , en

Comptoiren , nog
volgens

behooren tot deze

't waarnemen de;

eenige Affiftenten :

de order van den Commiilans

den Heer Padbruzge in 't jaar 1682. hier

toegelaten, als :

Tot de Secretary f.
Affiftenten , en

daar onder een Tolk, en vertaaler der

Maleitfche brieven met een Arabifche

letter, en nog ^.provilioneele Affiftenten.

Tot het Negotie-Comptoir (een Boek-
houder, die ook de boekjes van de wa-
pen-kamer gewoon is waar te nemen)
4. Affiftenten, waar onder de Difpeniler.

Tot het foldy - Comptoir , behooren

In 't jaar 1709.

LaRen-
Aan foldyen

van deze Extra ongelden
Land-
Toogdy.

Timmeragie

f 8zo3f -

ƒ 5-418 -

f 1611 -

't Hofpitaal . ƒ -8 f -

Schenkagie reekening ƒ 48 fo -

Fortificatie . f SSó" -

Scheeps-onkoften ƒ 3-9f -

dito Soldyen . ƒ 1640 -
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nog, behalven den Boekhouder, en zy-

nen overdrager , 1 Affii tenten.

Al de foldy trekkers in deze Land-
voogdy beliepen in 't jaar i-'.Si. 6 1 f

.

perzoonen ; dog in 't jaar 17 10. in Au-
guitus , beliepen zy 777. ten getal,

j
overvloedig groot genoeg , om cczen

'. poft te bewaren ; dog maar een laft voor

i
ons.

De laften meerder dan de voordeden

,

|
by 't fluiten der boeken in Auguitus des

jaars 1709, beliepen ƒ if 8149-8 o daar

|
zy 't jaar te voren f \ fopz 1-9-0 beloo-

pen hadden, en dus/ 7118-9-8 meer.

I De voornaamfte poften beftaan hier in:

17 -

I
- 8

8 -

9 - S

19 -

3
"

M -

18 -

In 't jaar 1708 •

f78968 - 8

f ^
3
S - 10

ƒ 964 " 4 " 8

f 6+6 - !<J 8

f i*4* " -

f 7-i - 9 -

1715.

ƒ ipi|*r - 9 ƒ 7fi8i - 11

AGTSTE HOOFDSTUK.
Z A A K E N van GODSDIENST,

DE Heidenfche Godsdiênft. De Mohhammedaanfche Godsdiênft, in V jaar I4<ïy.

begonnen. Onder Zeinulabedien voortgezet. De voornaamfte deeien van den

Mooilchen Godsdiênft alhier. Wat vrouwen in hunne Tempels komen. Getuigenis

•van een enkele vrouw geldt in 't gericht niet. Waar de Mooren in de Moluccos nog

zyn. De Chriftelyke Godsdiênft. Wanneer de Roomfche hier ingevoerd wierd. De
Koning van Momoia werd eerfl Chriften hier. Simon Vaz , en Francois Alvarez.

hier in 't jaar if34- als Pnefters gebruikt. Hun droevig wedervaren in 't jaar

15*3 f. De Landvoogd Galvaan zend verfcheide Priefters na de kuften van M0Y0,
en Celèbes. Waar op de bekeering van verfcheide Grooten in Ternate volgt. Al 't

welke onder Georgio de Caftro wéér ver-vilt. Wat door Francifcus Xaverius

hier , en elders , in 't jaar 1 fd.6. En wat verders door de Priefters , verricht

is. Vervolging der Chriftenen door verfcheide Moorfche Koningen in 't jaar iff j.

De Koning van Batsjan word in 't jaar iffS. Chriften ; ook veele van zjne
onderdaanen , door Nicolaas Nugnez yver. Naderhand door Alvares vervangen.

Moord van Alfcnfo de Caftro. Eenige Papoz's bekeert. De Koning Hair, eengroot

vervolger, gedoodt. Didacus Magellanes bekeert een Koning van Sjauw, en een vorft

van Mamdo', omtrent het jaar if68. De Jefuit Mafcarenhas verrichting op

Sjauw, Sangir, en op de kuft van Celèbes. Het f'echt gedrag der Portugeezen doet

den Godsdiênft merkelyk lyden. Befluit van het werk der bekeering, door de Portu-

geeiche vaders daar verricht.

HEIDE NSCHE GODSDIENST.

Van den
Heiden-
fchen

Gods-

diênft.

Et zal nu tyd worden, dat \ bekent, is de Heidenfche geweeft, dien

wy hier ook van de zaaken, men nog in de Papoefche, en andere ei-

den Godsdiênft dezes lands landen om den Noord , aankleeft ; en

betreffende, fpreken. i fchoon men in deze en gene naamen der

De oüdfte Godsdiênft, hier ! Ternataar.fche Koningen eenige voet-

I. Deel. ' B b b ftappen
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Happen van de Arabifche taal zelf al voor

't jaar 1322. vind , zo is 't egter zeker,

dat zy , tot dat Marhhoem aan de Kroon
quam , nog voor Heidenen gehouden

zyn, onder welke hy zelf nog mede ge-

teld wort. En deze worden daarom ook

van de Moorfche Paapen in hunne Tem-
pels, en gebeden, niet gedagt.

Waar in deze Godsdienft beftaan heeft,

is naaulyks te melden ; dan dat men 'er in

de Talautze eilanden nog de overblyfzels

van vind ; en men 'er dit maar van zeggen
kan, dat zy byna als de beeften, met
hun twintig of dertig by een, en zonder

eenig bewys van Godsdienft, leven. Zy
weten van geen Godj maar ftellen vaft,

dat yder landfchap zyn Duivel heeft, die

dat befchad'igen , en befchermen kan

,

weshalven yder aldaar den zynen in nood
aanroept. Karkalang is nog meelt Hei-
denfch, zo ook Lirong, daar in 't jaar

170^. de eerite Predikant, de Heer
Brandt

s

,
qüam , hen verzoekende Chriften

te worden ; dog de Koning van Taboe-
can belette dit. Die van Boelan Itam

,

op Caudipan, zyn wel Chriftenen, door
Pater Torcottus, zo zy zeggen, gedoopt}

maar betoonen met hun leven nog volfla-

gen Heidenen te zyn, die geheel aan 't

agtgeven op vogel -gefch rei, en allerlei

bygeloof, overgegeven zyn.

MOHHAMMEDAANSCHE

GODSDIENST.
Van T~^ ^ tweede Godsdienft , hier bekent

,

den Mo- jLJ is de Moorfche , of Mohhamme-
hhamme- daanfche. Het begin daar van was in 't

J?

a *n " laatft van Koning Marhhoems regering,

Gods- die 't grootfte deel van zyn leven egter

dienft, in Heidenfch geweeft is.

''Jaar Omtrent het jaar 146 f. quam hier

gonnen ( noewcl
'

er m ' c jaar J 34-8» en in 't jaar

13 j-o, al Arabiers , en Maleyers, ge-

weeft waren ) een Javaanfch Koopman

,

Dato Moela Hojfein genaamt, die met een

jongen zich hier eenigen tyd om den
Nagelhandel onthouden, en nu en dan
aan boord wel in zynen Coraan (of Al-
coraan) gelezen had, 't geen dan verder

de nieuwsgierigheit der Ternataanen op-
wekte , om nader kennis van de Ara-
bifche letter te krygen.

Zy hadden hem dit zeer vaardig zien,

en höoren lezen, waar op zy dan t'huis

gekomen zynde, ook wel zulke Charac-
ters nagemaakt hadden, dog waren ver-

wondert, dat zy die ook niet, evenals
hy, hadden konnen lezen.

Hier op nam deze Javaan zyn flag zo
wel waar, dat hy zeide, dat niemand
deze heilige letteren kon leeren uitfpre-

ken , dan die den eenigen God, den

U K S E
Schepper van alles, en zyn Propheet,
eerft leerden kennen, <?#, indien gylieden »

zei hy, daar zin toe hebt, zo /preekt my
deze woorden na:

La illah ilallah Mohhammcd Reful ullah,

dat is, Daar is geen God, dan God , en

Mohhammed , de Gezant Gods.
Deze woorden leerden zy allengs van

buiten, en wierden dus vorder door hem
in de gronden van 't Mohhammedaanfch
Geloof onderwezen j hoewel de flegte

gemeente daar zeer weinig af weet, be-

ruftende de voornaamfte kennis meeft
by de Priefters , die zy Imams , of
Cafifi's noemen j latende 't gemeen maar
wel op hun bedeftonden ea vaften

paften.

Dit nieuw geloove queekte Koning
Marhhoem in 't laatft van zyn leven wel
aan} dog hy quam kort 'er na te fterven,

en daar op vertrok deze Dato Moela
Hojfein weer na zyn land.

By de regeering van zyn zoon, Zeinu- Onder'

labedien (dien zy gemeenelyk voor den Koning

eerften Moorfchen Koning houden) kreeg ?^'
nula^

dit werk een andere gedaante, en voort- voort-
gang, na dat hy, om in 't nieuw geloove gezet,

nader onderrigt te werden, met een zy-
ner vrienden , Hojfein genaamt , na Giri
op Java (dat als de Hogefchool was, om
in dien Godsdienft onderwezen te worden)
in 't jaar 149)". (hoewel eenige het jaar

ifoo. ftellen) gereifd was, alwaar hy,
nevens dien vriend, die naderhand Prie-
fter geworden is , niet alleen onderwezen
wierdt, maar ook , terwyl hy aan de voeterï

van zyn leermeefter zat, een dollen Ja-
vaan, of Amok-fpeeler, die alles in ver-
warring hielp, ziende aankomen , en op
zyn geloove fteunende, zitten bleef, en
zei: Indien deze Godsdienft de ware is

t zo
zal ik ook zekerlyk dezen godloozen verjlaan;

waar op hy, zyn zwaard aanvattende,
en toekappende, niet alleen dien Amok-
fpeeler, maar ook zekere klip, op Giri 's

berg aan den weg ftaande , in tweën
kloofde , 't geen de Javaanen daar nog op
heden , als een bewys van de zuiverheit

van hun geloove , weten aan te wyzen.
Immers de klip is 'er nog, en de klove
kan men 'er ook nog in zien ; dog wat
de reft aangaat , dat moet een opregt
Mohhammedaan 'er by gelooven.

Zedert maakte deze Vorft met den
Panimbahan van Giri (die eengeeftelyk
Prins, byna als den Paus, is, en 't geen
den aanbiddelyken beteekent) als zynen
Geloofs-genoot , een verbond , bragt van
Java een Priefter met zich , 7'oehcebaha-

roel (zo Ridjali in zyn 8fie Alkifla zegt)
genaamd, maakte, by zyn te rugkomfl
in Ternate, Hojfein opper- Priefter, ea
verbreidde na dien tyd den Moorfchen
Godsdienft alomme door zyn rvk , van

waar

té

:.-.M

l;

tol

H
Ui-

mi)

1V.[

ITOU

/«ii

Tan/



z A K N. 375)

De voor-

naamfte

deelen

van den

Moor-
fchen

Gods-
dienft

alhier.

dat de ingezetenen

Watvoor
vrouwen
in hunne
Tempels
komen.

waar die ook tot op 't eiland Manginda-
nao verfpreid is.

Zederd bleven alle de Ternataanfche

,

en de andere Molukze Koningen, als die

van Gilolo, Tidore, Batsjan, en ook de

Sulthan van Mangindanao, Moorfch.

Zyn zoon, Bajang U/lah, word van

de Moorfche Papen niet zeer geroemt,

om dat zy meinen,dat hy te goeden hert

voor de Chriftenen had, en. juift met
zulken Herken yver op zynen Godsdienft

niet ftond. Andere Koningen , als Hair
9

Hbamza^ enz., hebben zich hier in vry

yveriger getoont.

Het voornaamfte,

omtrent dezen Godsdienft ftond waar te

nemen , beftond hier in , dat de knegtkens

pp den juiften tyd door een Moorfch
Priciter befneden, dat de vyf tyden van

hunne gebeden , en de vallen , in de

maand Ramadlaan wel onderhouden

wierden , op welken tyd zy in een gan-

fchc maand, van 't opgaan der Sonne,
tot dat de Sterren beginnen te fchynen

,

niets , ja zelf geen Pinang , mogen eten

,

en ook niets drinken > maar by nagt

fmullen zy dan weer zo veel te fterker.

Zy mogen in hunne Kerken, of Tem-
pels , Mesdjids (of op zyn Maleits-,

Mafigids) genaamt, met geen muilen,

of fchoenen, en niet, dan na zich overal

wel gereinigt, en ook hun voeten ge-

waffchen te hebben (ten welken einde

'er een groote bak of pot met water ter

zyden ftaat) komen > dog hunne vrouwen
komen daar niet, of immers zeer felden;

in, en dan zyn het nog maar oude^ dog
noit jonge vrouw- lieden. Ik ben eens

in een Moorfche Tempel , terwyl zy

dienft deden, geween: j dog de vrouw
van den Landvoogd moeit 'er buiten

blyven zitten.

De Priefters, die in 't wit gekleedt

zyn, lezen in zekeren ftoel, die gelyks

der aarde Haat, en wel een wagt-huisje

van ons gelykt. In den zelven leeft hy

agter een wit kleed , dat voor hem hangt,

een Kapittel uit den Coraan , terwyl de

mans^ met de beenen onder 't lyf (als de

Snyders byons) op eenige lange matten,

die in den Tempel leggen , zittende, dit

zeer eerbiedig aanhooren, 't geen zy ook
wel met een Gebed op hunne wyze dan

beiluiten, biddende God, en Mohham-
rned, om verdere verligting „ zo voor

hun zelven, als ook ( zo my zeker Prie-

fter, ten tyde, dat ik in hunne kerk

was, zeidej voor de vyanden van hun
Geloove, en dus mede voor ons.

Zy zeggen , dat de vrouwen maar
quaad in de Tempels doen, en den aan-

dagt der mannen breken zouden ; en dat

het genoeg is , dat de mannen voor haar

bidden,

Ook geld

de getui-

genis van
een en-

kele

vrouw in

't Gericht

niet.

Waar de
Mooren
in de MÓ-
luccos

nog zyn.

Het is ook aanmerkenswaardig , dat
de vrouwen in Gerigts- zaken wel getui-

genis der waarheit by hen geven mogen

;

maar dat twee vrouwen maar voor een
man , of voor een enkele getuige ; konnen
volftaan.

De voornaamfte aanhangers egter van
dit Geloove vind men hedensdangs nog
op Ternate zelf, in de Moorfche Ne-
gry, 'en op Tidore, daar zy meeft alle

Moorfch zyn, gelyk ook op Batsjan, eri

op Mak jan, dog om den Noord vind men
'er geen voetftappen meer van onder het

Ternataanfch gebied, dan op 't eiland

Sangir, daar de Koning van Candahar
met de zynen, (gelyk ook op Saranganï,

en in ' 't ryk van Boewiifan ) maar alleen

nog Mohhammedaanfch isj dog op de
kult van Celèbes zyn 'er nog verfcheidè

op Tontoli , Parigi , en meer andere

plaatzert, die wel den naam van Chrifte-

nen hebben , maar llerk na 't Moorfch-
döm hellen, gelyk men in Binangkal,
den Koning van Dauw op Caudipan ge-
zien heeftj die pas na 't jaar 1676. (zó
uit D. Peregrinus berigt hier. na blykt)
de Moorfche leer verliet, 't Chriftendom
zeer ernftig verzogt, en naderhand zó
wankelde.

DE CHRISTE L YKE

GODSDIENST.
DE derde Godsdienft, die hier ftand .

De
grypt, is de Chriftelyke, dien wy, Chnfte-

of als den Roomfchen, of als den Her* Qo%.
vormden moeten aanmerken. dienft.

DE ROOMSCHE
GODSDIENST
NAm aanvang by de komft der Por-

tugeezen in deze landen $ wel niet

ten eerften > maar na dat zy hier al eeni-

ge jaren geweeft waren. s

Het eerfte , dat my daar van voorkomt, En w?.n-

is onder den zesden Portugeefchen Land- " eer d^

voogd, Triftan d'
'
Ataidó , in 't jaar if}f. ïche hief

voorgevallen, omtrent den Ternataanfchen inge-

Vorft Taberidji ,_ die, door hem gevan- v
9
erd

gen genomen, en, met zyn moeder na
wierd '

Goa gezonden zynde, in 't begin van

dat jaar, na dat hy te Goa gedoopt waSj
als een Chriften weer in Ternate quam i

om daar als Koning te regeeren, met
belofte van ook zyn onderzaten tot het

Chriftendom te brengen ; dog hy quam
op Malakka te fterven.

Onder dezen Landvoogd wil men ( zo

Jarricus, en andere Portugeefche Schry-

vers getuigen) dat zich, al wat voor 't

geval van Taberidji 's bekeei ing , op 't

Bbb % eiland
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De Ko-
ning van
Momo-
ja, op
de kuit

van Mo-
ro , werd
eerft

Ch rillen

hier.

eiland Moro (eigentlyk op de kuft van

Moro, op 't groot eiland Gilolo, na 't

Noorden gelegen ) in de Stad Momoja

,

rondom welke veel Moorlche dorpen

lagen, ter gelegenheit, dat de Vorft dei-

zelve gedurig van de Mooren aangezogt

wicrd om Moorfch te worden , zich

een groote deure ter bekeering geopent

,

en dat zich die Vorft by een Portugeefch

Koopman, Gonfales Felofo, op die Stad

handelende, begeven, en die hem gera-

den had , Chriften te worden , met be-

lofte, dat de Portugeezen hem dan ze-

kerlyk befchermen zouden.

Dit bewoog dien Prins eenige Gezan-
ten aan d''Ataido te zenden , om een ver-

bond met hem temaken, dathy, en al

de zynen, indien hy hem onder zyne

befcherming nemen wilde, Chriften zou-

den worden. De Landvoogd onthaalde

hen zeer wel, beloofde hen te befcher-

men, en zy waren de eerfte, die in de

Moluccos 't Chriftendom aannamen. De
Prins quam zelf in Ternate met veel van

Simon
Vaz, en

Francois

Alvares,

als Prie-

fters hier

in 'rjaar

IS34-
gebruikt.

Hun
droevig

wederva-
ren

in 't jaar

IS3S-

Edelen en Grooten , wierd daar

Jan
Jan

zyne
nevens hen gedoopt , en , naai-

den III , Koning van Portugal ,

genaamt.

Hy nam , by zyn vertrek uit Ternate,

ook den Priefter, Simon Vaz , mede,
en, by het toenemen der bekeerden,

verzogt hy Francois Alvares , om hem
daar te komen helpen.

De Landvoogd zond aan dien Vorft

ook eenige Soldaten, die hy hem beloofd

had , byna omtrendt den zelven tyd

,

toen hy den Koning Taberidji na Goa
heenfehikte, en de moeder van Koning
Hak (opvolger, en broeder, van Tabe-

ridji) uit de venfter van het Paleis van

Ternate te pletteren wierd geworpen.
Een bedryf, dat niet alleen de Ternataa-

hen, maar ook alle de omleggende Mo-
lukze Vorften, en die van Gilolo, zo-

danig tegen de Portugeefche Natie ver-

bitterde, dat zy eenparig zwoeren hen
te zullen uitroejen.

Men begon dan onder Catabruno
,

Momboir van den Koning van Gilolo,

en een bitter Mohhammedaan, dit fchrik-

kelyk ftuk (de Molukze Vefper genaamt)
op de kuft van Moro, in de ftad Mo-
moja, daar men alles, wat men maar
krygen kon, in 't jaar if3f. jammerlyk
vermoordde. Simon Vaz liet daar het

leven, en fchoon Francois Alvares dat

nog behieldt , en na Ternate in een

Praauw ontquam , zo was hy echter

elendig gewondt.
De Prins van Momoja bleef, niet te-

genftaande die zware vervolging der

Mooren , volftandig , floeg eerft een

ganfehen dag tegen hen, en begaf zich

onder de befcherming der Portugeezen,

U K SE
die hem in 't eerft minnelyk ontfingen,

en alle hulp bewezen 5 dog eindelyk ver-

lieten , zo dat hy genoodzaakt was , zyn
vrouw, en kinderen, 't leven te bene-

men , op dat zy niet in 's vyands handen
zouden vallen ; waar over hem Catabruno^

zo hy door eenige Grooten niet verbeden

was , mede om hals gebragt zou hebben.

Hier op veroverde Catabruno niet al-

leen al dat omleggende land op Gilolo j

maar dwong ook al die nieuwe {wakke
Chriftenen aanftonds weer Moorfch te

worden; dat zy, wilden zy niet ver-

moord worden, wel moeften doenj be-

halven dat ook hun geloove nog zo vaft

niet gewortelt was, aangezien hunne
ganfche bekeering maar daar in beftond

,

dat zy gedoopt waren , en eenige kleene

vraagjes witten te beantwoorden , of een

Ave 'Maria op te zeggen.

In dezen ftaat bevond zich het Chriften-

dom hier, ten tyde toe, dat Antoni Gal"

vaan in d'Alaido's plaats in 't jaar 15-37".

Landvoogd wierd.

Het zag 'er overal zeer bedroeft uit:

want zo hy juift niet ten regten tyde met
levensmiddelen, en hulpe van volk, daar

verfcheenen was , zy zouden van honger
alle vergaan hebben.

Deze wyze en voorzigtige Landvoogd
ftilde, na eenige fchermutfelingen met
de Tidoreezen , en anderen van dien aan-

hang, niet alleen die ganfche beroerte,

vrede met alle de Koningen rondom
makende , die groote agting voor hem
hadden j maar hy herftelde ook in 't

byzonder de zaaken van den Godsdienft

aldaar.

Na de kuft van Moro zond hy den
Priefter , Ferdinand Vinagre , dog die

bleef 'er niet lang , en geen ander wilde

,

om de onftandvaftigheit en wreedheit

der Inlanders , hier weer na toe , niet

tegenftaande hy veel afgevallene onder
Catabruno 's geweldenaryen weder tot het

Chriftendom gebragt had. Ja verfchei-

den , zedert derwaards gezonden , waren
vergeven j weshalven zy daar , zonder
Priefters , tot Xaviers kom ft gebleven

zynde, weer afvielen, en zo woeft als

te voren geworden waren.

Ook wierden onder zyne regeering

twee Macaflaarfche Princen in Ternate
gedoopt, die by den hunnen ook zo veel

bewerkten , dat 'er van MacalTar een
Gezant na Ternate aan Galvaan, met
verzoek , van hen een Priefter toe te

zenden, afgevaardigd wierd.

Hy zond hen Francois de Caftro, die

op zyn rei ze na Celèbes een van de Celè-

bifche Koningen , drie van zyn broeders,

zyn vrouw, en hun zoon, nevens hon-

derd en dertig andere Grooten , behalven

het gemeene volk, bekeerde.
Merï

De
Land-
voogd
Galvaa4

V
'\é\

itiii

Tm

volt

Zend
verfchei-

de Prie-

ttersnadé

kutten

van
Moro, en

Celèbes.
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Waar op
debekee-
ring van

' Verichei-
• de Groo-
ten in

Ternate
> volgt.

m
.elke

'onder

Georgio
de Caftro

weer
vervalt.

at

rancis-

usXa-
erius

hier , en
elders

,

tjaar

1546.

feedaan

Heeft.

Men wil, dat hy, op dien zelven

togc zynde , eeril naar Mangindanao

vertrok , en den Koning van Siligan

('t 'geen ik daar niet kenne) de Konin-

gin, twee zyner dogters, honderd vyftig

van zyn onderdaanen, en nog drie Ko-
ningen, en Vorftinnen , in de bogt van

Boetoewan , nevens veele van hunne

Grooten , en ingezetenen , doopte j van

welke de twee eerlle Koningen Jan, en

de derde, Francois, genaamt wierden.

Van daar nu vertrekkende, meinde hy na

MacafTar te gaan , dog een zware florm

dreef hem na Ternate , en dwong hem
dit tot een beter tyd uit te Hellen.

Galvaan ftelde in Ternate ook een

Seminarium , of queek - fchool voor

de jeugd in ; dog dit alles werkte egter

niet het minfte,op de Ternataanen zelfs,

ter bekeering uit j ja 't was zo verre van

daar, dat die van Ternate, gelyk ook
eenige andere Vorflen, hunne onderza-

ten, op flraffe van verbeuring van hunne
goederen, en met bedreiging van ban-

niflement , verboden Chrilten te worden,

of 't Moorfch Geloof te verlaten.

Dit zwaar verbod wierd egter van al-

len niet even Hipt nagekomen : want een

van de voornaamfle Raaden des Konings

van Ternate, Kaitsjiü Sabia genaamt,

wierd , in weerwil van allen tegen-

fland des Konings, Chriften; dog nam
de vlugt in 't Kafteel der Portugeezen,

en wierd , by zynen doop , Emanuel
Galvaan (na den Landvoogd) genaamt.

Dit wierd van een neef van den Koning
van Gilolo, die een Gafïfï, of Priefter,

en een Arabier was, gevolgt, en zo Gal-

vaan hier langer gebleven was, waar-

fchynelyk zou de Koning zelf, die al in

groot beraad ftond , metter tyd daar

mede toe gekomen zyn > dog eer 't Ter-
nataanfeh Gezantfchap, om zyn langer

verblyf aldaar aan den onder-Koning van

Indien te verzoeken afgevaardigd , zy-

nen laft verligt had , wierd hy in 't jaar

1^40. door Georgio de Caftro vervangen,

onder welken alles weer in verwarring

raakte, gelyk ook het werk der bekee-

ring een grooten krak daar door kreeg.

Onder den Landvoogd
, Jordaan de

Freïtas , die van 't jaar if44- tot 't jaar

if47> regeerde, kreeg de Godsdienfl

weer een andere gedaante: want in 't

jaar if46\ quam hier Francifcus Xaverius.

Hy was als de Apollel van Indien, in 't

jaar ipfi. met den onder-Koning van
Indien, Martya Alfonfo de 1*0fa , op den
yden April van Lisbon vertrokken, den
6"den Mai in 't jaar 1 f42. te Goa geko-
men, alwaar hy met hulp van P. Paul
Carriers, en anderen, het werk der be-

keering met de ukerfte vlyt voort-

zette*
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Hy vertrok in Ofrober na de Parruas,

een zoort van Viffchers aan de andere
zyde van de Kaap Comoryn, by zich
hebbende eenen Francais Manfilla, ter-

wyl Paul Camers te Goa tot hulp van
Jacob de Borba gebleven was.

Hy daar, en ook op Ceilon, en Ma-
lacca, eenigen tyd bezig geweefl zynde,
vertrok in 't jaar if4ö. in 't einde van
Mai met een Coracora uit Amboina na
Ternate, met voornemen om zynen ar-

beid tot bekeering der ingezetenen van
de kuffc van Moro te gaan berieden , en
de afgevalienen daar weder te regt te

brengen.

Hy quam daar, na veel gevaar geleden

te hebben, behouden te land, en wierd
minnelyk ontfangen van de Portugee-
zen, welker bedorvene zeden hy zeer

verbeterde.

Hy bekeerde daar ook de Koningin
van Ternate, Njai Tsjili, Gemalin van
Bajatig Ullah, die, niettegenstaande veel

fmaad, die zy van de Portugeezen ont-

fartgen had, egter te rade wierd, Chri-
ften te worden > maar waarfchynelyk
door dwang, en na 't verlies van haar

laatften zoonj zy veranderde haren vo-
rigen naam , by haren doop , in dien

van Ifabella.

Xavier, hier in Ternate nu drie maan-
den geweefl zynde, verklaarde, dat hy
genegen was na de kufl van Moro te

gaan, en verzogt een vaartuig ten dien

einde j maar in tegendeel wierd hem dat,

onder vertooning van den moord Van zo
veel bekeerden, en 't gevaar daar reeds

by twee Prieflers geleden, waar van de
eene om 't leven gebragt was

, geweigert.

Dit fluitte geenzins zynen yver, noch-
te belette, dat hy, zelf in weerwil van
den Landvoogd, die hem dit flerk af-

riedt , een vaartuig door 't volk , dat hy
op zyn hand had, kreeg, en derwaards
vertrok, juifl op een tyd, dat hy, by
de komfl van verfcheide Prieflers in Sep-
tember in Indien, berigt kreeg, dat hy
door Igmtius de Lojola tot Provinciaal

van Indien aangeftelt was.

Zó ras Xavier op de kufl van Moro
gekomen was , vluchtten dé inlanders

voor hem > dog hy won door zoetigheit

hunne herten , en bekeerde , na veel

moeite gedaan, en veel gevaar uitgeftaan

te hebben, veele der zelven in die drie

maanden, dat hy onder hen bleef, ke-
rende hen Pater Nofter, Ave Maria, 't

Credo, en eenige vraagjens uit den Ca-
techifmus, opzeggen. Hy bekeerde ook
die van de Stad Tolo ; dog zy vielen zes

of zeven jaaren na zyn vertrek weer af,

hoewel men zo. of 30. bekeerde plaatzeri

op Moro , en wei 3 f000. bekeerden

telde.

E b b 3 Hj
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Hy quam van daar wéér in Ternate in

't laatft van 't jaar , vond daar den Koning
Hair^ van Goa door den onder-Koning

Jan de Cafiro te rug gezonden , volko-

men vry verklaart, en den Landvoogd de

Freifas t'eenemaal in fchuld geftelt.

Xavier was by dezen Koning niet al-

lleen zeer wel gezien •, maar zogt ook

,

was het mogelyk , hem te bekeeren;

dog hy te valt aan zyn welluften , en den

iVloorfchen Godsdienlt, gehecht zynde,

was zyn arbeid hier omtrent vrugteloos.

Hy bekeerde egter, hoe bitter ook die

Koning tegen den Chriften-Godsdienft

was, niet alleen veele van zyne onderda-

nen, maar ook twee Princeflen , 's Ko-
nings zullers-, van welke de eene Elifa-

beth genaamt wierd.

Hy bouwde ook hier een huis, of
Convent voor de Jefuiten, zynde door

hem van Malacca , uit de in Indien geko-

mene Priefters ^ Jan de Beira, Nugnes
Ribera , en Nicolaas Nugnes , na de Mo-
luccos gezonden, van welke de eêrfte in

Ternate, de tweede in Amborna, en de

derde op de kult van Moro geplaatft

wierd.

Na zyn vertrek wierd door de Beira

de zoon van den Koning ( door Jarricus

den Keizer genoemd) van Bangay, die

zyn vader in 't ryk ftond te volgen , on-

derwezen. Deze quam in Ternate

,

eerft, om onder de Chriftenen en Moo-
ren te verkeeren , en dan daar na een van

die twee Godsdienften voor zich , en

zyn ganfch ryk, te verkiezen j maar tegen

al het woelen van Koning Hair aan , die

veele der zynen door gefchenken te ver-

geefs had zoeken te winnen, wierd hy
Chriften, en in de kerk van 't Kafteel

gedoopt.

Dus vertrok hy weer na zyn land, en

indien men Priefters met hem had konnen

zenden, het zelve had mede al over lang

Chriften geweeft.

Hoe voorfpoedig nu ook dit werk der

bekeeringe uiterlyk fcheen , zo leden

egter de nieuw-bekeerden daar groote

vervolgingen, waar toe de aanhitzingen

Van Koning Hair zeer veel quaad deden

,

voor al in 't jaar 15-5-3 , wanneer, onder

de regeering van Bernardyn de Sofa^ de

Koningen van Ternate, Gilolo, Tidore,

en Batsjan , een verbond gemaakt had-

den, om alle de Chriftenen uit te roejen,

waar omtrent zich die van Gilolo wel

den bitterften toonde, die, na die gan-

fche kuft zich onderworpen te hebben,

die van Tolo, een voorname Stad op de

kuft van Moro, tot het uiterfte bragt;

en hoewel hen de peft , nog hongers-

noot j had konnen bewegen , zo hadden

zy nog 't ongeluk van met zware aard-

beving bezogt te worden.

ü K S E
Die Koning (gelyk wy elders toonen)

wierd door dezen Landvoogd wel daar

over geftraft; maar hier mede hield de
vervolging niet op, alzo Koning Hair
niet ruften kon , zonder den Chriftenen
hier , of daar , moejelykheden te ver-

wekken.
Omtrent dezen tyd (of, zo Maffejus

wil, in 't jaar ij-yS.) wierd ook de Ko-
ning van Batsjan , een Prins van vyfen-
twintig jaaren, fchoon hy mede met die
drie andere Molukfche Koningen den
ondergang der Chriftenen gefworen had

,

Chriften.

Hy quam hier toejuift door den beften
grond niet : want de Princes van Ternate,
op welke hy verliefd was, na Batsjan ftil

vervoert hebbende op een tyd, dat hy
op Ternate gekomen was , om dien
Koning in den oorlog te helpen, wierd
hy te rade, om de woede van dien Vorft
over deze vervoering te ontgaan , zich
met de Portugeezen te bevredigen, en,
om dien vrede te vafter te maken, aan-
ftonds Chriften te worden , ten welken
einde hy van den Landvoogd ook een
Priefter verzogt, om hem te onderwy-
zen , en dan te doopen.

Dit quam den Portugeezen zeer vreemd
te voren. Zy zonden 'er egter Nicolaas
Nugnes na toe, die zeer wel ontfangen
wierd, en den Vorft, nevens zynen broe-
der, den Prins, en drie Princeflen , zyne
zufters, kort daar na doopte, kerende
ondertuflehen ook de Vorftin, nevens
eenige vrouwen van haar gevolg, die

met haar te gelyk gedoopt wierden,
gelyk veele van zyne vrienden , en onder-
daanen , die dit voorbeeld van hunnen
Koning, en Vorftin, volgden; tot wel-
ken tyd men de bekeering der Laboewa 's

fchynt te moeten brengen, die ook ze-

derd Chriften bleven.

Ondertuflehen wierd Nugnes daar ziek,

en> genoodzaakt zynde na Ternate te

vertrekken , naderhand door Ferdinand

Alvares vervangen.

Dit geval maakte den Koning van
Ternate , Hair , byna verwoed , en 't

zette hem nog meer, dan te voren, aan,

om den Chriftenen alle bedenkelyke af-

breuk te doen, en hen, waar hy maar
kon , te vervolgen.

Een gevolg hier van was, 't geert in

't jaar Iff8. Alfonfo de Cajïro , een Jefuit,

na een dienft van elf jaren overquam,
wanneer hy zich van de kuft van Moro
na een eiland, daar omtrent gelegen,
Iris genaamt, begaf.

Hy wierd door zyne fcheppers , of
roejers , Mooreh zynde

, geplundert,

handen en voeten gebonden , aan de

Spriet zo vaft gemaakt, en, na vyf da-

gen dus voox alles bioot gelegen re

heb-
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hebben, eindelyk van hun deerlyk ver-

moord.

Jamcus zegt pas te voren ook, dat

eenige in de Papoefche eilanden Chriften

zouden geworden zyn , zonder te melden

waar , of in welke van die eilanden , dit

voorgevallen zy.:

Dus leedt dan 't werk der bekeering

door Koning Hair 's woelen zo veel te-

iafr.een genftand, dat de Portugeezen, nog erger

oot van hem vreezende, eindelyk in 't jaar

•iróf . goedvonden, hem in zyn Paleis te

vermoorden ; een bedryf, dat hunne zaa-

ken daar nog veel erger maakte.

Zo ras zyn zoon, Koning Baboe, aan

de Kroon gekomen was , wierd die Prins,

herdenkende den vuilen moord en ver-

dere gruwelyke behandeling van 't Lyk
zyns vaders , door de Portugeezen zo

fchendig bedreven , niet alléén zeer fterk

tegen deze Natie aangezet, maar ftelde

ook allerlei middelen in 't werk , om haar

te bederven.

Eer het egter nog zo verre quam, zie

ik, dat in 't jaar if68. een Jefuit, Jacob

of Didacus Mageïïanes , tot nader ontdek-

king van 't eiland Celèbes, door den

Landvoogd der Moluccos uitgezonden,

twee Heidenfche Koningen, den eenen

van het eiland Sjauw, den anderen van

lanado"
Manado , nevens vyftien honderd van hun.-

'idacos

lagella-

:s be-

iert een

on ing

in

lauw

,

1 een

ne onderdaaneh, gedoopt heeft 5 dog na
zyn vertrek , of na zes maanden , vielen

die van Sjauw weer af, zo dat die Ko-
ning gedwongen was met zyn vader,
broeders, en verder huisgezin, zyn toe-

vlugt , eerft na een andere nabygelegenè

plaats , en daar na na de veiling van Ter-
nate, te nemen.
De Landvoogd zond 'er een vaartuig

,

benevens den Jefuit , Pieter Mafcarenhas
,

na toe, die een week daar na , en in Sep-

tember des zelven jaars op Manado quam.
Hy herftelde dien Koning in zyn vo-

rigen ftaat , en doopte ook den vader van
den Koning van Sjauw.

Omtrent dien zelven tyd zonden die

van het eiland Sangir (van Maffejus en
andere, Sanguin genaamd) ook eenige

Gezanten aan hem , verzoekende Chriften

te worden, en dat hy by hen wilde ko-
men, om hen te onderwyzen.

Hy ging, in gezellchap van den Ko-
ning van Sjauw, die agt vaartuigen by
zich had, daar heen, en quam eerft te

omtrent
't jaar

1568.

De
Jefuit i

Mafca-
renhas,

verrich-

ting , op
Sjauw,
Sangir,

en op de

kuft van

Celèbes.

Calongan, daar de Koning van Sangir

zyn Hof hield, alwaar hy drie dagen het

Ëuangelium predikte, waar na hy den

Koning' , en veele Grooten , doopte ,

plantende daar een fchoon kruis, 't geen

beide die Koningen met veel eerbied , en

yver, op hunne fchouders droegen.

Voer
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Voor zyn vertrek van daar verzogten

zy hem voor hen een plaats tot een

kerk te willen uitzien > 't geen hy ook
deed, en waar aan de Koning, fchoon

al oud , zyne Koningin , en Adelyke

vrouwen, zeer yverig werkten, verzoe-

kende zelfs de plaats fchoon te maken,
en 't gras (als of dat ook al Godsdienft

Was) uit te wyen.
Zy fchonken aan dezen Pater , of wel

aan twee Portugeezen , die by hem wa-
ren, twee Slaven, waar op hy van daar

weer, in gezelfchap van den Koning van

Sjauw, vertrok , die hem ook van eeni-

ge vaartuigen, en van volk, verzag, om
hem na Caudipan, op de kuft van Celè-

bes , te geleiden. Hy , die zich nog
eenigen tyd, tot dat alles vaardig was, te

Sjauw opgehouden had, vertrok van daal-

den iften November, en quam den 2.den

weer op Manado. Hy bleef daar tien

dagen, en hoorde daar van zeker volk,
Datahans (dog, zo Maffeus zegt, Ba-
tatsjiners) genaamt , fpreken, die wel
honderd duizend zielen fterk, en gene-

gen waren, Chriften te worden j gelyk

ook die van Gorontalo zeer ernftig daar-

om hem verzogten ; dog hy alleen niet

in (laat, om zo groot een werk uit te

voeren, wees dit voor een tyd van de

hand , met belofte , van hen ten eerften

Priefters te zullen zenden.

Van daar ging hy dan met het volk,

dat hy by zich hadt, naar Caudipan,

gierde op Boelan aan, diens Koning een

zoon des Konings van Manado was,
welke Vorft, fchoon Moorfch , egter

groote genegenheit voor het Chriflen-

dom toonde > ook ging des Konings
moeder hem met eenige eetbare waren te

gemoet , om hem wat te verfterken

;

dog hy , zich daar niet willende ophou-

den , bedankte haar , roeide , na een

jongen, door Jacob Magellanes hier ge-

laten, mede genomen te hebben, verder,

en quam eindelyk te Caudipan aan, daar

hy zeer wel van de Chriftenen , en Hei-

denen, ontfangen wierd.

Hy bleef hier eenigen tyd, en keerde,

na verfcheidene tot het geloove gebragt,

en eenige, al bevorens bekeerden, ge-

fterkt te hebben, weer na Sjauw, daar

hy 't begin van January des jaars iyóp.

aanquam. Hy vond hier wel de vloot

van Gonfaho Pareira niet, die den Ko-
ning van Sjauw belooft was, om de

zynen weer tot reden te brengen •, maar
egter, door hulp van een anderen Portu-

gees, middel, om twee lieden te ver-

overen, en zyne wederfpannige onder-

daanen zich weer volkomen te onder-

werpen.

Na dat hier nu alles in ruft gebragt

was, vertrok deze vader van daar, ne-

mende 's Konings oudften zoon , een

Prinsje van negen jaren , mede na Terna"-

te, om hem onder de Portugeezen op te

voeden.

Dog gelyk de zaaken der Portugeezen Het flegt

in de JVloluccos zeer begonnen af te nc- ged"g
der Por-men, zo door 't onbezuift gedrag der K

Landvoogden aldaar, als door de only- doet

delyke baldadigheden van 't gemeene
volk tegen de, Ternataanen , dat geen ge-

wiffe, nog vreeze Gods meer betoonde
te hebben > alzo heeft dit, nevens andere

voorvallen, hen ook aangezet, om de
Portugeezen zelf in hun kafteel te beoor-
logen, waar door zy, geen ontzet te

gemoet ziende , en al Katten , Honden

,

en 't leder van hunne koffers gegeten
hebbende, genoodzaakt wierden zich in

't jaar ifjz- by accoord aan Koning
Baboe over te geven , en zich ten deele

na Amboina, ten deele op (brand, voor
eerft te onthouden, van waar zy kort

daar aan na Tidore getrokken zyn , daar

die Vorft voor hen een velting bouwen
liet, te meer, alzo hy op de Ternataanen
vry wat verbittert was, om dat zy den
buit van de Portugeezen alleen bekomen
hadden.

Hier door, gelyk men denken kan, Den
leden de zaaken van den Godsdienft mede-jpods-
zeer veel; waar door verfcheide "Paters ,'

Jdien
.

ft
. .

als Gomes Damaralio^ Georgiq Fermndes,
jyjjcn!

en andere, 't leven verloren.

Zy hielden het op Tidore nog wel zes-

endertig jaaren uit , in welken tuflehen-

tyd ik zie, dat door Nicolaas Pimenta,
Vifltateur der Jefuiten , in 't jaar 1 fpp.
eenige Priefters, en onder deze Chriftoffel

de Vega^ Vafco de Cunha, en meer an-
dere, na Tidore, daar zy den zoften No-
vember quamen, gezonden zyn, alwaar
zy Jan Rebeïïo^ en ook eenige kerken,
vonden j behalven dat deze Pimenta in

February van 't jaar 1601. ook herwaards
George de Fonfeca , Andre Baptifia , Bar-,

tholomeus Daniel , en Mattheus de Britto

als Coadjuteur zond ; maar een fchip-

breuk belette hen 'er te komen, waar by
dan de gedurige oorlogen tufTchen hen,
en de Ternataanen, die nu en dan ook
veel onderftand van de Engelfchen beko-
men hadden, 't werk der bekeering ook
een groote verhindering toebragtenj in
hoedanigen ftaat deze hunne verwarde
zaaken tot in 't jaar 1 600 , en 't jaar 1 60 1

.

heenfehokten, wanneer Louis Fernandcs y

Superieur derJefuiten, inde JVloluccos was.

Omtrent dezen tyd doopten de vaders

op Tidore nog een zoon van den Koning
van Sjauw, en agt of negen anderen, ter

gelegenheit, dat die Koning de Portu-

geezen op Tidore tegen de Ternataanen
en Hollanders, die hen daar belegerden

,

was kernen helpen.

Na

.
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Na dien tyd wierd (gelyk wy elders

toonen) Tidore in '-t.jaar ïóof. door de

Hollanders onder den onder- Zeevoogd

Kornelis Sebaftiaanszen verovert, 't geen

in de Portugeefche zaaken weer een

groote breuke te weeg bragt, in welken

tyd zy na Sjauw moeiten vertrekken, daar

Pater jan Paul was, en hoewel dit ver-

lies in 't jaar 1606. door Pedroda Cunha

wel met een weder- verovering van alles,

ja zelf ook van Ternate, gered wierd j

zoo en duurde deze vreugde niet zeer

lang, aangezien in 't jaar 1607. alles

door Ccrnelis Matdief weer herfteld

,

herwonnen, en de Portugeezen zedert

geheel en al buiten hun beftek gebragt

wierden: want fchoon zy na dien tyd

nog tot het jaar 16(53. op Gamma Lam-
ma, en nog later op Sjauw (te weten,
tot in 't jaar 1677.) gebleven zyn, en
daar hunne Priefters gehad hebben, zo is

egter 't werk der bekeering daar van zeer

weinig bekng geweeft , zo door de bit-

terheit van Koning Hhamza , als voor al,

na dat de Nederlanders Predikanten in

de Moluccos gehad , en daar hunne leere

hoe langer hoe meer voortgezet hebben.

Na dat Picter da Cunha alles in de

Moluccos herfteld had , zo verzogten

die van de kuft van Moro, en van Tolo,

om Priefters , die hen door Pater Gabriel

de la Croix belooft waren, gelyk 'er daar

na ook veel, als vier honderd te Tolo,

twee honderd te Samoforo ^ benevens
hunne Hoofden , en nog vyf honderd op
een andere plaats, gedoopt wierden.

In dezen tyd was eenen Pater Jntoni

Pcreira te Sjauw, die zeer veel dienft,

zo omtrent den wulpzen en flegt- leven-

den Koning, als omtrent zyne onderdaa-

nen deed , behalven dat ook die van

Sangir hem zeer verzogten , om den
Doop aan verfcheide inlanders daar te

komen bedienen.

Hy doopte , op hun verzoek , ook eenen

Roytelet , Koning van Tagulanda ( by Jarri-

cus , Regalanda genaamt ) en zyn dogter

,

die te Sjauw gekomen was, om met dien

Koning te trouwen. Deze Vorft van
Tagulanda beloofde aan dezen Pater ook,

dat alle zyn onderdaanen Chriften zouden
worden, indien hy maar op zyn eiland

komen wilde.

En dit is wel het voornaamfte , dat

'er by de regeering der Portugeezen om-
trent het ftuk van den Godsdienft in de
Moluccos, of de eilanden, daar onder
behoorende, verrigtis.

Nu is 'er overig, dat wy gaan zien,

wat by de Nederlanders omtrent de zake
van den Godsdienft in deze geweften van
tyd tot tyd gedaan, en hoe verre men
daar in tot deze tyden toe gekomen is;

waar toe wy in 't volgende Hoofdftuk
zullen overgaan.

Befluit

van het

werk van
de bekee-

ring,

door de
Portu-

geefche

Paters

daar

verricht.

NEGENDE HOOFDSTUK.

L

.E Hervormde Godsdienft in 't jaar 162 1. door Krank-bezoekers hier begonnen.
' D. Georgius Candidius komt hier in 't jaar i6z6. als eerfte Predikant. Word in

dat zelve jaar door den Landvoogd, Ie Febre, opgezonden. De befchuldigingen van
den Landvoogd tegen hem. Zyne verdediging, waar uit zyne onfchuld blykt. De
Landvoogd, fchoon ten vollen fchuldig, blyft ongeftraft. D. Scotus in V jaar 1628.
herwaards gezonden. En de Proponent Bonnus in 'tjaar 1627. Slegte ftand der kerk
en fchoolcn. Staat van den Godsdienft op Batsjan. D. Bonnus in V jaar 1619.73a
Batavia ontboden. Eerjle melding in 't jaar 163 1 . van D. Scotus in de Batavifche kerk-
papieren. D. Aartszocn in 't jaar 1634. herwaards gezonden. Verfcheide Krank-
bezoekers, hier gebruikt. D. Aartszoon van hier na Batavia vertrokken in 't jaar 1638;
Latende de kerk, en fchoolen, in flegten ftaat. Hoedanig het D. Bakus in 't jaar

1640. hier nog bevond. Die in 't jaar 1641. in Amboina geplaatfi werd. D. Sonne-
veld voor een fpringtocht in Ternate. D. Bakus, met eenige Krank-bezoekers, in 't

jaar 1643. weer hier gekomen. Die in 't jaar 1644. op Batavia komt. D. Warmelo
in 't jaar 1646. herwaards gezonden, die om zyn Taalkunde in V jaar iöff. na Banda
vertrekt. Zyn komft in 't jaar 16f6. op Batavia. D. Abbema komt hier, die in 't

jaar iöfo. hier fterft. D. Spiljardus bezoekt deze kerk. In 't jaar 1661. D. Bu-
ïum. D. Sibelius , door D. Akendam vervangen. In 't jaar 1666. D. de Buk.
D. Sweerdius in 't jaar 1667. In 't jaar 1669. D. Struis, diens dienft geftremt word.
D. Montanus in 't jaar 1670. Verdere behandeling van D. Struis op Batavia.
D. Brouwerius in 't jaar 1671. D. Dionyfius in 't jaar 1674. D. Huisman in 't

jaar \6jf. In dat zelve jaar door D. Montanus vervangen, met den Proponent,
de Large. D. Montanus kerk-bericht wegens de Molukfche kerken, in V jaar 1675-,
aan den Heer Landvoogd, Hurdt, overgelevert. Slegte getuigenis wegens den Gods-
dienft op Oebi. Zyn bericht van Batsjan. Van Makjan. °Staat der kerke op Maleyo,

I. Deel. C c c Ver-
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Verplaatzing van eenige Meefters. Ouderlingen, en Diakenen, verkoren. De ftaat

op Tidorc. Staat op Manado. Een Gebeds-huis door de Princes en door de Koning van

Manado, aan ons vergunt. Wat voor Chriftencn h'ter zyn. Over wat landen de

Koning van Cajeli heerfcht. Die van Gorontalo tn Limbotto , • wenfehen de E.
Maatfchappy tot bunnen befcherm-heer, en Chriften te 'worden. De crenzen, tn uit-

ftrekking, van V Manadol'ch ryk. Verder bericht van die Kortingen van Manado,
en eenige andere volken daar omtrent, 't Manadofche Meir van Ton lanö. En dat van
Gorontalo. Befchryving van de volkeren, Badjoe 's genaamd. Zyn bericht van 't

eiland Tagulanda. Zeldzame uitfpraak van eenrge gcfchillen onder deze Heidenen.

Afkeuring van Huwelyken der Tagulanders met die van Sjauw , over en weder.

Order op dit eiland omtrent het kerkelyke ge/lelt. Van 't eiland Sjauw, en van de

Jefuiten , aldaar. Fan 't gedrag dezer Jefuiten op Talaut. Staat der kerken , op 't

eiland Sangir. Voortplanting van dien Godsdienft op Sarangani. Dood van Kapi-

tein Ruttens. Groote ongezondheit op Maleyo , en Sangir. Verzoek der Spanjaarden

op Sjauw over den Nagel-handel. Aardbeving op Taroena. D. Montanus hier in 't

jaar 1676. overleden.

DE HERVORMDE GODSDIENST.

1611".

De Her-
vormde
Gods-
dienft.

zyn,

voor

In 'tjaar

i6n.
Door
Krank-
bezoekers

hier be-

gonnen.

In 't jaar

1624.

At de zaaken van den Gods-
dienfl: in de Moluccos,
voor zo verre die in de

eerfte tyden door de Ne-
derlanders daar behandelt

betreft, daar van vinden wy niets

het jaar 162,1. aangeteekent , al-

waar ons blykt, dat men zich daar aller-

eerlt , niet van Predikanten , maar alleen

van Krank-bezoekers, bedient heeft.

Ik zie, dat de Krank-bezoeker, T'obias

Camzius in 't jaar 162,1. hier lag, en

door den Landvoogd, den Heer Hout-

man , zonder eenige reden te geven

,

volgens fchryven van die van Batavia op
den 1 jden November, geligt, daar alle

dag gewagt, en hoe Cornelis Joriszoon

Croonenburg tegen zyn wil in des zelfs

plaats daar gelegt wierd.

Behalven dezen lag toen Kornelis Maas
in die bediening op Batsjan , en Jan
Gerritszoon Bloem op 't eiland Makjan,
op Taffafoho.

Den ijden September in 't jaar 1624.

zie ik uit de kerk-papieren van Batavia,

dat hier toen, behalven de Krank-bezoe-

kers , ook eenige Proponenten lagen
,

alzo zeker Jan Hermansz., èen Krank-
bezoeker, die dertien jaaren in Manilha
by de Spanjaards gevangen gezeten had,

nu kort te voren verloft, en met het

lchip Monnikendam op Batavia geko-

men , zeer goe^e getuigenis van de zelve

gaf, oordeelende ook Batsjan vry beter,

dan Maleyo, of 't kafteel Orangie, om
'er een Predikant te leggen.

Men ftelde ten .dien tyde op Batavia

ook voor, Mr. Nicolaas Janszoon, als

ordinair Proponent derwaards te zenden,
dog de Heer opper-Landvoogd de Car-
pentier, keurde dit alleen daarom af, om
dat hy met zyn vrouw zou hebben moe-
ten gaan na een plaats , daar nog niet

eene Hollandfche vrouw wasj gelyk dit

in 't befluit van den 2iften November des

jaars 1624. nader te zien is> maar dat

was in zich zelven een flegte reden , alzo

'er immers de Hollandfche vrouwen eens

moeiten komen ; behalven dat hun ko-
men, of niet komen, aldaar, immers
niets tot voor-, of na- deel van den Gods-
dienfl doen kon,

In 't jaar 162ƒ , in Auguftus, was
hier, in plaats van den overleden Krank-
bezoeker , door de NalTaufche vloot,

waar op de Predikant D. Follinus was,
David Herman/zoon geftelt.

De eerfte Predikant , die herwaards
door den kerken-raad van Batavia beroe-
pen, en door de Hooge Regeering van
Indien goedgekeurt wierd, was D. Geor-

gius Candidius, die in 't jaar 1626. ook
hier na toe vertrokken, en den ioden Ju-
lius 'er gekomen is.

By zyn komft lag de Krank-bezoeker,
David Joriszoon, in 't kafteel Orangie,
en bragt nog eenen Gerard Bokem mede.

Hy was hier voornamentlyk gezonden,
om 'er een kerken-raad opteregten,ende
kerken-order, door den Heer Landvoogd
goedgekeurt, daar in te voeren; dog hy
wierd van den Landvoogd Ie Eebre, we-
gens eenigen twift, tuflehen hen beiden

eerft over tafel wegens het Concubineren,

en daar na al hooger gerezen, nog dat

zelve jaar weder na Batavia, met veele

klagten over hem aan den Heer opper-

Landvoogd van Indien, gezonden.

D. Candidius , op Batavia gekomen
zynde

, gaf mede een bericht van zyne
kerkelyke verrigringen aldaar over, met
eenen aanwyzende , dat de grond van den
twift tulTchen den Landvoogd en hem

,

niet anders, dan zyn voorftel, om dat

vuil Concubineren aldaar weg te nemen,
geweeft was.

Hy

1614.

D. Geor-
gius Can-
didius

komt
hier in 't

jaar 162.6.;

alseerite»

Predi-

kant.

Word
dat zelve

jaar,

door den

Land-
voogd Ie

Febre,

opgezon-

den.
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De be-

fchuldi-

gingen

van den

Land-
voogd
tegen

hem.

Zyne
verdedi-

ging.
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Hy kreeg een affchrift, van 'c geen

de Landvoogd tot zynen lafte gefchreven

ha i, met lalt, orn 'er op te antwoorden.

En hy gaf hier op zyne verdediging

over, die, by 't befluit van den izften

Men bevond ook veifcheide befchuldi- ^^j,
gingen van den Landvoogd, te weten,
als of D. Candidius wettige Huwelvken
tegengeftaan , of na 't zieken-huis niet

eens omgezien zou hebben , zeer onge-

October tegen de klagt van den Land- 1 grond, of volüagen onwaar; behalven

voogd ie Fcire vergeleken zynde , klaar

vertoonde, dat D. Candidius hem ganfeh

geen reden tot deze befchuldiging, en

nog veel min tot zyne verzending
,
ge-

geven had.

De Landvoogd betigttehemdathy nog
den Koopman, Frans Bruis, den onder-

Koopman , Jozefh Lamfreel, eenen Ja/per,

den Timmerman, nog den Vaandrig al-

daar , tot Ouderling had willen aan-

nemen.

Op het eerfte zeide hy,
man

gcagt>
men had, om dat hy Bruis in 't korte

met den Landvoogd , als verloft zynde

dat hy dien

*yn.

met verworpen , nog onwaardig

; maar daarom alleen niet aangeno-

QOgd zelf beKennen(gelvk de Land\
moeit ; ftond te vertrekken, en het dier-

halven de pyn niet waardig was, hem
voor zo korten tyd te verkiezen.

Den onder-Koopman had hy om zyn

ergerlvk leven, gelvk mede den Tim-
merman, die voor den Landvoogd als

een dronkert, fpeler, enz. aangeklaagt

was, daarom alleen

noit had hy
ingebragt, in al

tekens

, verworpen ;

den Vaandrig

dog
iets

welke hy zo door de

getuigenis van den Krank - bezoeker
,

David Joriszoon, als door 't fchryven

van den Landvoogd zelf, zeer kragtig

onderfteund wierd.

Men lei D. Candidius ook te lafte, dat

'er om 'zynen 't wil een oproer onder de

Mardykers verwekt was, en dat 'er ook
al eenige na den vyand overgeloopen

waren. D. Candidius verklaarde van 't

.eerfte niets te weten , en dat 'er wel iets

van dat weg- en overloopen waar

,

maar daar af een andere reden was , na-

dat de Landvoogd zich niet ontzien had
te zeggen , dat hy ( met eerbied gefproken )

in al de befluiten van den kerken-raad

eens fcheet, beveiligende dat met veel

andere zeer onbetamelvke woorden.

Immers uit de getuigenis van den ^'a
^.

r uit

opper-Koopman , Paulus Adriaanszoon
, d)

-j ius

voor den Landvoogd, en tegen D. Can- bleek

dius, was, by nader onderzoek van des onfchul-

Landvoogds gedrag tegen den Predikant,

zeer klaar af te nemen , dat D. Candidius

onfchuldig , en van hem mishandelt

was.

Uit al het welke, by den Eerw. ker-

ken-raad van Batavia, op den 2<3en No-
vember, nader overwogen zynde, een-

parig geoordeelt is , dat D. Candidius

niet de minile aanleiding tot oproer on-

der de Mardykers, door zvn tegenftaan

van 't Concubineren gegeven heeft , dat

zelf niet de minfte oproer daar geweeft
isj en dat dierhalven de befchuldiging

van den Landvoogd tegen hem niet alleen

ongegrond ; maar dat 'er ook geen eene

wettige reden was, om D. Candidius op
te zenden, ofom de gemeinte aldaar van
haren wettigen Leêraar, om zyne by-
zondere, en zeer ongegronde gefchillen,

te berooven.

Zv oordeelden ook, dat D. C: -.'ir'ius

ter order van den
noodzaakt was na

Landvoogd wel ge-

boord te gaan, doe
dat hy egter, voor zyn vertrei

melyk, de eene om dieven-, de andere

om overfpel, en ook eeni^

men uitgeftroit had, dat alle, die Con
cubineerden, en niet trouwden, in een

zak , of ton gefteken , en verdronken

zouden worden; zaaken, die noit door

D. Candidius, of eenig kerkelyk perzoon,

maar wel door andere uitgeftroit waren
;

en voor al door zeker oud onkuis vrouw-
menfeh, die met den Marinho van de
Mardykers getrouwt was, en by welke
bevorens de Concubyen van den Land-
voogd Ia Febre gewoont had , weshal-

ven hy oordeelde, dat deze vrouw dit,

alle

middelen, 't zy door zich zelven, 't zy
door de gemeinte aldaar, 't zy by eene

betuiging van zyn onfchuld , had behoö-
ren aan te wenden, om daar nog, was
't mogclyk te blyven , waar over hy
nader voor de vergadering zoubeftraft,

en vermaant worden. Even als of zyne
om dat betuiging, of het zeggen van de gemeinte,

iets by zoo een onbeichoften Landvoogd.
,. J , - _ O "

die om geen andere reden den Predikant
haatte, dan om dat hy zyn verfoejelyk

hoereren zogt af te fnyden, zou hebben
konnen helpen; na al het welke hy im-
mers nog veel minder, als na alle de
befluiten van den kerken- raad , daar hy
zoo oneerbiedig van fprak , zou gevraagt

hebben , behalven dat D. Candidius de
grootfte moeite ter wereld gehad zou
hebben, om van zulk een voorval , tegen

den Landvoogd zelf, eenig behoorlyk
niet uit haar zelve , maar ter order van I bewys te krygen ; om dat alles te veel van
den Landvoogd, om hem (D. Candidius) den Landvoogd afhangt, en zulk een, die

1
getuigenis tegen hem gaf, niet anders, als

;

zyn zeker verderf, door allerlei wegen, en

! gezogte voorwendingen, te wagten had,

Ccc z Ns

JS^f
fwart te maken , had uitgeftroit , hoewel hy
zich tegen den Landvoogd in dit ftuk in

alle manieren zeer zedig gedragen had.
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De
Land-
voogd ,

fchoon
tenvollen

fchuldig

,

blyft on-

geftraft.

Na rype overweging egter van alles

vond de kerken raad van Batavia goed,

over la Ftbre dierhalven niet alleen aan

den opper-Landvoogd , als over een, die

dezen Predikant niet alleen onregtvaardig

befchuldigt, en zeer ongegrond opge-

zonden had , te klagen , maar ook ftraffe

daar over te verzoeken , behalven dat zy

ook, tot meerder bewys van D. Candi-

dius onfchuld , befloten hadden , den zel-

ven , op goedkeuring der Hooge Regee-

ring, weer na Ternate te zenden.

De opper-Landvoogd zag wel, dat'

Ia Fcbre fchuld had, en dat D. Candidius

van hem niet wel gehandelt was, en kon
derhalven wel niet veel inbrengen tegen

het befluit des kerken-raads , van hem
weder derwaards te zenden (gelyk nog
nader den f

den February in 't jaar 1627.

befloten wierd) en den Proponent, Pe-
trus Bonnus by hem te voegen 5 maar
met zeer veel grond oordeelde zyn Edel-

heit op den ib'den Februari veel beter,

dat D. Candidius voor eerft nog een jaar

op Batavia bleef, en dan na Ternate
vertrok, om dat de Landvoogd

,

Ia Febre,

dit jaar nog verzogt was daar te blyven,

en hem dan maar hier of daar in zoeken

zouj maar hoe klaar nu ook de fchuld

dezes Landvoogds bleek, die Heer was
te hoog van rang, en een Predikant te

gering, om daarom een Landvoogd te

itrarfen j en 't was zo verre van daar

,

dat men hem zou ftraffen, dat men hem
nog om langer verblyf aldaar verzogt.

Een klaar teeken, dat men zich veel

meer aan een vuilen hoereerder van een

Landvoogd (waar van haar Edelheden

overtuigt waren) dan aan een onfchuldig

vroom Predikant, of aan de zaak van

den Godsdienft ,
gelegen liet leggen

,

alzo die gemeinte daar om zynent wil in

al dien tyd van hunnen Predikant berooft

bleefj een zaak , die by haar Edelheden

van zo veel belang' niet fcheen te zyn

}

hoewel zy rondom vuil en verfoejelyk was

,

waar van ik wel nader reden kon geven,

zo ik dat uit befebeidenheit niet liet.

De kerken-raad van Batavia bleef wel

by het genomen befluit, dat D. Candidius

met voorfchryvens van den opper-Land-
voogd weer na Ternate behoorde te

gaan ; dog zy veranderden den 4A™ Mai
van 't zelve , wanneer zy goed vonden
zyn Eerw. na Tajoewan te zenden , daar

hy ten minflen zulken zigtbaren wraak

,

als in Ternate, niet te wagten had.

Ook was het een volflagen misflag van
den kerken-raad , dien Heer weer na zyn
bitterften vyand te zenden , om hem daar

voor zyn woede volkomen bloot te ftel-

len ; maar dat zy ftraf over den Land-
voogd verzogten , was zeer billyk , alzo

men niet nagelaten zou hebben den

U K S E
Predikant, fchuldig bevonden zyndc , te 1517.

ftrafferr.

Inde maand September, des jaars iözö,
bleek , dat Cornelis Jacobszoon nog Krank-
bezoeker op 't kafteel Orangie, en dat

Jan Gerritszoon Blok op Batsjan in dien

zelven dienft lag , die ook zeer over de
Godslaftering van den Koopman Dort-
mond klaagde, 't geen niet veel goeds
daar voor den Godsdienft beloofde.

David Joriszoon, en deze Blok, ver-

flag van den Haat der kerken , en fchoo-
len, daar doende, klaagden aan den ker-

ken-raad van Batavia, dat de Landvoogd,
Ia Febre, den fch ooi-kinderen op 't kafteel

Orangie weigerde vier ponden Ryfl
(volgens gewoonte in die tyden) te ge-
ven, daar de kinderen van Batsjan wel
vyf ponden kregen.

Ook klaagden zy zeer over den Koop-
man

, Jacob Leenderdszoon Corfel , op
Batsjan, die met den Godsdienft open-
baar den fpot dreef.

Dewyl nu in beraad gehouden wierd D.Scotus

D. Candidius na Ternate te zenden, in 't jaar

fchynt egter D. Petrus Scotus, of Schatte, j^*
8-

in 't jaar 1628. daar heen gezonden te Waa'rds

zyn. Dit blykt my klaar, niet uit de gez-on-

Batavifche kerk-papieren, die over ver- ^en>

fcheide zaaken in die eerfte tyden niet

zeer net, en vry afgebroken, ofte kort,
zyn> maar uit een brief van D. Jbraha-
mus de Roi, Predikant te Batavia , in

November des jaars 1622. aan D.IValaus
gefchreven, en onder zyne fchriften te

vinden, by welke hy zegt, dat D. Sco-

tus toen vyf jaaren in Ternate gelegen
hadt.

Ook fchynt my toe, dat de Propo- Enden
nent, Petrus Bonnus in 't jaar 1627. al Propo-

herwaarts vertrokken is, die uit een Sent '

bericht van den Commiffaris , de Heer JjJJjJj
Gillis van Zeift, met het fchip Orangie 1617.

daar fchynt gekomen te zynj en 't is

daarom, dat dit bericht niet van den
Predikant, maar wel van den Propo-
nent, dat jaar daar met dat fchip geko-
men, meldt, om dat D. Scotus hier eerft:

het jaar daar aan gevolgt is.

Uit dat zelve bericht zie ik, dat die

Proponent daar des Sondags voor alle de
Soldaten, en omtrent dertig of veertig,

zo Duitfche, als Mardykers, vrouwen
(maar voor geen Mardykers) predikte

9

en dat hen ook door een inlandfche

Schoolmeefter eenige Gebeden in 't Ma-
leits eens ter week voorgelezen wierden.

Voorts ftond het daar met de fchool, Slechte

waarfchynelyk om 't onthouden van de ftand der

Ryfl, zeer flegt, zo dat 'er zomtyds
J?

e

h
rk,

,

ei1
.

vyf, dan eens zes, en dan eens tien kin-

deren , in de zelve verfchenen. Ook
zegt de Heer Zeijl

y dat 'er, by zyn

komft in Ternate, ganfeh geen fchool

gehou-

;,<:

E.Bon-

aii't

M19,

"Blo-

'
ODt-



töiS»

Staat

van den

|
Gods-
dienft op
Batsjan*

D. Bon-
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jaar 16^9.

na Bata-

via ont-

boden.
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gehouden wierd} maar dat 'er by zyn

vertrek, alzo zy 'er eenige van Makjan

ontboden hadden , tien fchool-kinderen

waren. Hy had op defchool, alzo die

uit de kinderen van een t'zaam-geraapten

hoop van Mardykers , hen van de Span-

jaarden toegekomen , beftond , zeer wei-

nig hoop j en getuigde , dat pp Makjan
mede maar drie of vier fchool-kinderen

warenj dog dat de Gebeden alle dagen

twee maal op Gnoffikkia , en Taffafono,

gedaan, dat 'er des Sondags gepredikt,

en ook eenige Maleitfche Gebeden voor

de vrouwen gedaan wierden } dog dat 'er

geen Mardykers in de kerk verfchenen

,

zeggende, dat zy de ganfche week wer-

ken, en des Sondags, als zy vry waren,
hunnen koft zoeken moeften; hoewel
zyn Edelheit geloofde , dat de waare
reden ten deele hunne ongenegenheit, en

ten deelen hunne onkunde in de Maleit-

fche taal , was , waar door zy den Mee-
fter, die hen het een of 't ander in die

taal voorlas, niet wel verftaan konden.

Op Batsjan wierden de Gebeden op 't

Fort mede zeer ordentelyk , eer iemand

uitging
,
gedaan , en des Sondags ook

een Predicatië voorgelezen , daar weinige,

buiten onze eigen Natie, by quamen.

Men had hier een fraaie kerk, dog daar

wierd toen geen dienft in gedaan, om
dat de Laboewa's voorhenen zamen-

gezworen hadden , de onzen op zyn on-

voorzienft in de kerk, onder de Predi-

catië, te vermoorden , weshalven zedert

de dienft op 't Fort gedaan was.

Hier was ook een Schoolmeefter}

dog , door 't verloopen der Laboewa 's

,

waren 'er nu maar vier of vyf kinderen

}

waar uit dan de flegte ftand der Moluk-
fche fchoolen bleek, gelyk ook de Land-
voogd daarom van voornemen was , de
Schoolmeefters van daar te lichten, om
vergeeffche koften en moeite af te

fnyden.

In 't jaar 162.0. den i8den Oftober
vond men op Batavia in kerken- rade

goed, D. Petrus Bonnus uit Ternate te

ontbieden , om hem Predikant te maken}
dog het liep nog tot den poften Septem-

ber in 't jaar 1030. aan , eer hy van

't eiland Makjan, daar hy gelegen had,
op Batavia quam ,

getuigende toen , dat

de Ternataanfche gemeinte zeer toe- en
't Concubineren daar zeer af-nam. Den
ifien November befloot men den Krank-
bezoeker, Aart Janszoon , en ook door
een befluit van den zjfcn January in 't

jaar 1Ó30, Adriaan Robbertszoon
t der-

waards te zenden.

Volgens de berichten, in dezen tyd

overgewaait, hield de Landvoogd het

met des Konings zufter, de opper-Koop-
man met een van de voornaanifte dogters,
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en zyn vervanger, de Heer Oticns, met 1619?

een van 's Konings wyven , of naafte

bloedverwanten. Een godloos j hoerag-
tig, en overfpeelig leven der Grootften,
dienende in allen deelen, om den dienft

van een wakker Predikant te verydelen

,

en hem te doen zugten, alzoo zulke in

een reis meer afbreken, als hy in langen

tyd bouwen kan.

Den f
den Juny, in 't jaar 163 1

, komt Eerfte

D. Petrus Scotus in de Batavifche kerk- melding

papieren allereerft voor, die toen met in
'

t J aar

.den Krank-bezoeker, Jacob Sterk , met d. Scotus
het fchip 'sGravenhage uit Ternate na in de Ba-

Batavia vertrokken, een kerkelyken Ter- tavifche

nataanfchen brief aan den Eerw. kerken- rj
1

raad aldaar zond } hoedanig een kerkelyke

briefook den ijden September des zelven

jaars door den Krank-bezoeker , Cornelis

Jacobszoon Texel aan die zelve vergadering

overquam.

Den ó^en Oétober in 't jaar 16*33. Int Ja!lf

verfcheen D. Scotus uit Ternate op Ba-r IÓ3J '

tavia met het fchip Buuren, nevens den
Krank-bezoeker, Arend Janszoon , gelyk
den 7<ten July van daar een Kornelis

TVïïïemszoon , met het fchip 't Zeepaard

op Batavia verfchenen, en over welken
toen befloten was nader by de komft van

D. Scotus te handelen. In dit zelve jaar D.Aarts-

fchynt my toe, dat in D. Scotus plaats *°°n in 't

de Predikant, D. Jonas Aartszoon
^ geko- |

aari634>

men zy, te meer, alzo hy, in December ^aItAs
van 't jaar 1632, van Proponent, Predi- gezon-

kant gemaakt zynde, den 26ften January dcu -

in 't jaar 1634. hier al zynde, in een
Batavifch befluit van dien dag voorkomt.
Hy lag op 't kafteel Orangie, gelyk dit

ook Jan Pieterszoon van Hoorn , Krank-
bezoeker op 't Jagt Texel, by zyn komft
op Batavia den 3 iften Augufty in 't jaar

1634. nader beveiligde, daar byvoegen-
de , dat de Krank - bezoeker Herman
Janszoon op Batsjan , en nog twee in de
zelve bediening op Makjan, en Taffafojio,

lagen.

Ook zeide hy , dat D. Aartszoon nog
geen kerken-raad opgerigt, en dat het

Concubineren daar onder de Chriftenen

nog fterk zyn voortgang had.

Den i4den December dezes jaars ver- Ver-

trok de Krank-bezoeker, Jan Janszoon fcheide

Brund, herwaards, om Herman Janszoon &™nk-
J be7oe-

te vervangen
kers hjer

In 't jaar 163 f. zond D. Aartszoon een gebruikt.

Kerkelyken brief, die den 2often Sep-

tember in de vergadering quam} dog
wat des zelfs inhoud was, bleek niet.

Den 27ften December wierd befloten,

Jan JVUlemszoon van Amfterdam als

Krank-bezoeker met het fchip Ter Goes
herwaarts te zenden.

Den yden July in 't jaar 1636. ver-

fcheen uit Ternate op Batavia de Krank-
C c c 5 bezoeker.
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163 5. Adriaan KaarfemakeY ; en

Aartizoon , nog al ftcrk over het

in t iaar

1638.

D. Aarts-

zoon van

hier na
Batavia

vertrok-

ken.

Latende
de kerk,

en fchoo-

len, in

flegten

ilaar.

bezoeker ,

D.
Concubineren klagende, en verzoekende,

vermits hy dit quaad niet zag te fluiten,

Zyne verloflïng, te meer , dewyl zyn

verbonden tyd in September uit was;

dog den 2den December vond men goed

zyn Eerw., een zeer Aigtelyk man, en

dierhalven daar zeer dienftig zynde, om
nog wat langer verblyf aldaar te verzoe-

ken, dog, zo hy by zyn verzoek van op

te komen , volharde , zou hy verlolt

worden.
De voornoemden Jan Willtmszoonxns ,

volgens fchryvens van hier, op Makjan
geplaatftj Adriaan Gorgel, zo by de re-

folutie van den ló^en September bleek,

op T.ffafoho, en Michiel Klarenbeek, van

Haarlem , als Krank-bezoeker met het

fchip Zeeburg in Ternate dit jaar ge-

komen.
In 't'jaar 16*37. bleek by 't Batavifch

kerkelyk befluit van den ipden January,

dat Jan Pieterszoon na Ternate vertrek-

ken zou, om den Krank-bezoeker, Jan
Engelszoon, op 't kafteel Orangie te ver-

vangen. Ook bleek den 1 jdenjuly, dat

Willem Fuik, die op, Makjan lag, en den

2iften September, dat D. Aartszoon we-

der zeer ernftig, om verloflïng verzog-

ten-, waar op men den 28ften December
befloot, Jan Blok van Amfterdam, die

meer in Ternate gelegen had , en zelf

verzogt weder derwaards te gaan, over

Amboina (zo hy daar niet noodig was)

tot aflofllng van Fuik op Makjan, na de

Moluccos te zenden.

In 't jaar 1638, den f
den Julius, ver-

fcheen D. Jonas Aartszoon, met een zeer

loffelyke getuigenis op Batavia in den

kerken-raad, verklarende genegen te zyn,

na 't vaderland weder te keeren.

Den 1 r den Oftober bleek , dat Jan
Pietcrszoon nog op 't kafteel Orangie,

en /Jdriian Gorgel nog op Taftafoho , als

Krank-bezoekers lagen.

Den 3den January, in 't jaar 1639,
vond men goed , den Krank-bezoeker

Dirk Janszoon , ook herwaards te zenden,

om op 't kafteel Orangie te leggen.

Den zoften Juny verfcheen Jan Wil-
lemszuon Fuik met het fchip de Beurs van

hier op Batavia.

Voornoemde Dirk Janszoon klaagde,

zo den 3often October bleek, nog zeer

fterk over 't Concubineren der Mardy-
kers, over 't verval van den Godsdienft,

en over den flegten ftand der fchoolen,

weshalven hy om zyne verloflïng verzogt.

Den 1 3<len January, in 't jaar 1640,
wierd D. Jan Klaaszoon Rakus beroepen,

om nevens den Heer Landvoogd Kaan
herwaards te vertrekken , weshalven zyn
Eerw. voer zich, en zyn vrouw, den

i6*den dier maand zyne kerkelyke getui-
genis verzogt, en kort daar na vertrok.

Den zjften Mai, ïn 't jaar 1641 , bleek
by zyn Eerw. fchryven van hier, dat het
'er zeer flegt met het Chriftendom ftondj

weshalven hy verzogt verplaatft te wor-
den, dat egter 't middel niet was, om 't

quaad te helpen. Ook bleek , dat Daniel
Macke uit Ternate op Batavia met het
fchip Hollandia gekomen , en in de ver-
gadering verfchenen was.

Den i8dcn November vond men goed,
aangezien by de Ternataanfche brieven
bleek, dat een Krank-bezoeker nu hier

genoeg was, Antoni Antoniszoon met
magt om te doopen, naar Ternate te

zenden , en D. Bakus na Amboina te

laten overgaan , om den Predikant

,

D. Sonne-veld, aldaar te verloflen.

Den 22ften September, in 't jaar 1692,
verfcheen van hier op Batavia de Krank-
bezoeker, Jan Franszoon.

Den oden February, in 't jaar 10*43,
bleek, dat men D. Sonneveld maar pas

te voren beroepen had , om na Ternate
te vertrekken, hoewel dit maar voor een
fpring-togtje zyn zou > gelyk hy ook den

f
den Oftober weer op Batavia quam, en

een omftandig verhaal van 't verrigtte
aldaar overleverde.

Men zag toen ook, dat de Krank-
bezoekers Henrik Hartong, van Witzen,
en Herman Janszoon, en de Predikant,
Jan Klaaszoon Bakus

{
die , in 't jaar

1643. uit Amboina weer hier moet geko-
men zyn) verzogtcn te mogen opkomen,
't geen den 7den December aan D. Bakus
toegedaan wierd.

Den 27*ten Juny, in 't jaar 1544,
quam van hier op Batavia de Krank-
bezoeker Henrik Hartong ; en den 3 den

October verfcheen D. Bakus, met het
fchip Egmond gekomen, mede in den
kerken-raad aldaar.

Den jiften dier maand zond men JV.

Agricola, als Provifioneel Krank-bezoe-
ker, na Ternate, om van daar verder na
Tajoewan te gaan* en ten dien tyde
lagen hier nog de Krank-bezoekers, Jan
Gerritszoon Blok, Alexander Roffenraad,

en Gerard Centen , met magt om te doo-
pen , hen (fchoon het tegen het zf&en
Artykel der onlangs gemaakte kerken-
order, alwaar dit aan Proponenten, en
Krank-bezoekers verboden werd, fcheen

te ftryden) om dat men meinde, dat

zulks by 't eerft opregten van een kerk ,

of wel by onmogelykheit van daar een

Predikant, van Batavia, of van een na-

burige plaats , te zenden , of wel by
eenig ander onverwagt voorval verfchoo-

ning kon, en moeft lyden, behalven dat

ook deze magt van te doopen door geen

Krank-bezoeker langer, dan tot de

komft

In'tjwr

2640.

Hoeda-
nig het

D. Bakus
in 't jaar

1640.

hiernog

bevond.

Die in 't

jaar 1641.'

in Am-
boina

geplaatft

wierdt.

f,
1

ua

D. Son^
neveld

voor een
fpring-

togt in

Ternate.'

D. Bakus'

meteeni-

ge Krank-

bezoe-

kers , in 't

jaar 1643.

vveêr hier

gekomen,

Die in 't

jaar 1644.
op Bata-

via komt.

lïjia

h', 1
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her-

waarcis

gezon-

den.

1646. komft van een Predikant, en ook geen-

zins op een andere plaats duuren , of
meer zou mogen geoeffent worden.

Den I4<3eii November verfcheen op
Batavia de Krank- bezoeker Herman Jans-

zoon > die in Ternate zes kinderen, en

negen volwaflene gedoopt, en zeven paar

lieden in den Egten ftaat beveiligt had.

Den 8ften O&ober , in 't jaar 164.6,

verzogt RoJJenraad, die op Makjan kg,
om zyne verloffing. Hy had elf kinde-

ren, en agt bejaarden gedoopt, agt paar

in den Egt beveiligt, en de Krank-
bezoeker Centen , die op Batsjan en
Laboevva lag, had den Doop aan vier

kinderen en twee bejaarden bedient, en
vier paar lieden in den Egt vereenigt.

t>. War- Den 2.6rïen dier maand vond men op
mdo m 't Batavia in kerken-rade goed , D. Joannes
jaar 1646. Warmeh herwaards te beroepen, die den

poften November ook zyn affcheid van

de broederen nam.
Den uden October, in 't jaar 1649,

verfcheen de Krank-bezoeker , Adam
"Janszoon van Thiel , uit Ternate in ker-

ken-rade van Batavia, aan welken men
vraagde, wie hem Krank-bezoeker ge-

maakt had? Hy zeide: De Heer Land-

voogd Seroyen. Men vraagde hem verder,

wie hem ondervraagt , en geexamineert

had? Hy gaf tot antwoord: Niemand.

Wie heeft u dan magt gegeven , zei de

Prefes , om op Batsjan te doopen ? De Pre-

ftdent van den , Bogaarde , zei hy j dog hy
bekende te gelyk , qualyk gedaan te

hebben j voegende hier by, dat hy by
den Prefident noit ter verantwoording

had konnen komen j op welke flegte

verantwoording men goed vond hem
buiten eenigen dienft. na 't vaderland te

zenden.

Uit dit , en meer andere gevallen,

bleek den Batavifchen kerken-raad zeer

klaar, hoe flegt'de Landvoogd, en de

Raad hier in de Moluccos , met den

Predikant Warmelo , en de Krank-bezoe-

kers, leefden, en hoe de Politycquen

maar alles na zich trokken, zich zelven

niet ontziende, Krank-bezoekers, zon-

der weten van den Predikant, en zonder

eenig onderzoek van hunne bequaamheit,

zo los aan te ftellen.

Den zden December, in 't jaar 16f1,
zie ik, dat de Krank-bezoeker, Rojfen-

raad, op Batavia verfchenen zynde, na

't vaderland ftond te vertrekken ; en den
oden was Komelis Jacobszoon Reeveld

mede van Ternate daar gekomen , ter-

wyl men nu ook goedgevonden had Jan
Janszoon , in dien zelven dienft derwaards
te zenden.

om Den 8ften O&ober, in 't jaar i6ff,
ynTaal- verzogt D. fVarmelo zyne verloffing van
ïmde in hier, die hem ook toegeftaan wi.erdt,

19 1

(n 'tjaar

1652,.

dog alzoo hy de Maleitfche Taal zeer
't jaar

wel verftond, zou zyn Eerw. nog eeni- 1655. na

gen tyd in Banda blyven. Banda

Den jjden November, in 't jaar iöyó",
vemok'

verfcheen zyn Eerw. op Batavia , en ^ft in
wierd in Ternate in dit zelve jaar in 't jaar

September door D. Fredericus Abbema, 1656. op

die uit Amboina derwaards vertrok, Batavia -

vervangen.

Deze Heer quam daar in 't jaar i<5j-p. D - Abbe-

in July te fterven j waar op men in j? !"•

Amboina goed vond, nog in dat zelve jaanóso,
jaar D. Jojïas Spiljardus herwaards te fterft.

zenden, om de kerk alhier te vifiteren, D. Spil- 1

die, na 't verrigten van zyn werk hier, i
ardus

kt
op Batsjan, Makjan, en Ternate, in 't

,jcze

jaar itffo. weer in Amboina quam ; dog kerk.

in 't jaar 1660. vertrok hy derwaards

weer, en quam in 't jaar iööi.weêrin
Amboina. Zedert welken tyd het byna
een gewoonte wierd, dat een der Am-
bonfche Predikanten Ternate vifiteren

moeft.

In 't jaar 1661. in Juny zond men uit
ïn

6}
}Z

^
Amboina D. Joannes Burum, die hier Buruin,"
bleef, dog in 't jaar 1662. op Macaffar,
op de reize uit Ternate na Batavia, over-
leden is.

In 't jaar i66z. was de Predikant, p. Sibe*

Petrus Sibelius, den 1 3 den November na
lius

Banda beroepen , en vervolgens wel der-

waards vertrokken ; dog door fchipbreuk
in Ternate vervallen zynde , was hy daar
gebleven, tot dat D. Godefridus Akendam D°orIX

(die den ipden November 1663. door ^rTver-
haar Hoog Edelheden , buiten kennis vangen.

van den kerken- raad, zynde dit het eerfce

voorval van dien aart, na Ternate beroe-
pen was) uit Amboina in 't jaar 1664.
hier quam , alwaar zyn Eerw* my toe-

fchynt in 't jaar i66y . overleden te zyn.

Hier op is de Predikant , D. Simon de D. de

Bucq, in 't jaar 1666. uit Amboina ter B
^
c1 'D

vifite van deze kerk gezonden, die van ^"
daar den 2pften September al weer in

Ambon was.

In dit zelve jaar den zj-ften October
vond men op Batavia goed D. Joannes
Sweerdius, die in Amboina met D. Canon
eenig gefchil had, tot befliffing van 't

zelve na Ternate als vafl Predikant te

ordonneren ; dog hy quam hier niet voor D.Sweer-

't jaar 1667, en bleef 'er tot 't jaar 1669. diusin'c

in welk jaar hy daar fchynt geftorven Jaari667»

te zyn.

Den zjten December, in 't jaar 16Ö8, p. Struis

beriep men D. Albertus Struis, die 'er in "i^ 3"
't jaar 1669. in 't begin, temeer, alzo

D. Sweerdius ziekelyk was, na toe gingj

maar deze D. Struis ftelde het hier zo Diens

flegt aan , dat hy in February , of Maart , in die"ft^_
't jaar 1670. kerkelyk ,en pólitycquelyk } ^f
met ftilftand van dienft daar voor eerft '

nog gehouden wiert
9

en waar op by
fehry*
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P. Mon
t.ums

Behznde
lins van

t jaar

«671.

hier.

fchryvens na Amboina, om een Predi-

kant van daar, 't zy vaft, 't zy ter vifite,

voor deze kerk verzogt wierd.

Men zond daar op uit Ambon , vol-

gens belofte, al in Juny van 't jaar 1670.

in 't jaar gedaan , en volgens refolutie van den
1670. JBataviichcn kerken-raad op den 2iften

July, nog in dit zelve jaar D. Jacobus

Montanus, die, na verrigting van zyne

zaaken alhier, den 6den February in 't jaar

1671. al weer in Amboina gekeert was;

latende de zaaken hier , volgens berigt

op Batavia van den 27ften July, in goe-

den ftand.

Den 3 den November quam D. Struis

met verlof van den kerken - raad , en

D."Struis regeering ," van Ternate ( hoewel niet

opBata- zonder huis-onluften ) op Batavia, be-
via - kennende fchuld, belovende beterfchap,

en verzoekende hier op 't mededoogen
der vergadering, en dat zy hem op een

andere plaats weer geliefden te leggen,

maar dewyl hy flegte getuigenis uit

Ternate bragt, en met zyn vrouw nog
niet verzoent was, wierd dit, tot nader

gefprek hier over met haar Edellieden,

uit geftelt.

D Brou-
^n aanocz 'en <^e van Ternate weder

werius in ernftig om een Predikant verzogt hadden,

wierd den loden November in 't jaar

1671. D. Daniël Brouwerius herwaards

beroepen, die my toefchynt in 't laatft

van 't jaar 1671. hier overleden te zyn;

aangezien zyn Eerw. al den ziften Janua-

ry in 't jaar 1673. als overleden voor-

komt.
Den 4<3en December, in 't jaar 1673 ,

wierd herwaards beroepen D. Francifcus

Dionyfius , die in 't jaar 1674. hier na

toe ging; dog ftierf dit zelve jaar. Ook
leden de Chriftenen hier dit jaar zeer veel

door toedoen van Alawaddin, Koning
van Batsjan.

In February of Maart in 't jaar 1675-.

D. Huis- ging u\t Amboina herwaards D. Ifaacus
an

j67

':

Huisman, volgens het lot; dog hy ftierf
' den loden Mai op die vifite; weshalven

men uit Amboina den Predicant Jacobus

Mentantis in Auguftus herwaards zond ;

zynde in dit zelve jaar van hier op Batavia

den Krank - bezoeker Maarten Bruin

gekomen.
Den Zfftcn November hadden ook

haare Edellieden op Batavia goedgevon-

door D. den, n 'et alleen dat D. Montanus deze

Monta- kerk vifiteren, maar den iden Decem-
ber ook , dat hy hier blyven leggen

,

en dat ook de Proponent , Simon de

Large, tot zyn hulp herwaards vertrek-

nent, de ken zou.

Large. Wat dezen Heer by zyne kerk- vifite

hier verricht heeft, blykt by dit hier

nevensgaande omflandig kerkelyk be-

rigt.

D. Dio-
nyfius in

'r jaar

167-1.

jaar

In dat

bus ver-

vaDgen.

Met den

Propo-

Aan den Ed. Heer Gouverneur
Anthonïo Hurdt.

' Groot Agtb are, Manhafte,
vrome, zeer wvze, be-

SCHEIDENE Heer,

Myn Heer,

DEze letteren tot haar voornaamfte

doelwit beoogende een ter loops -verhaald

vertoog myner verrigtingen op de eilanden

,

Oebi, Batsjan, Makjan , Tidore, Ter-

nate, Manado, Tagulanda, Sjauw, en

Sangir, ÖV.
De gelegentheit des Godsdienft op het ei-

land Oebi is deze , alwaar voor een vergade-

ring
( beftaande uit den Corporaal , een Bos-

fchieter ,en negen Sch\\derg<\üen) een maal

gepredikt hebbe. Het Gebeden boek, waar
uit by hoi en gras een Gebedeken voor-

gelezen word uit de Oeffening der God-
zaligheit (Pagina zfp.) en een oud be~

fchimmeld Huis-poftil, waren in een hoek,

met fpinnen-webben bezet , ter neer gelegt.

Zommige krygs-pe> zoonen zogten dees byna

uitgejlorvene Godsdienft -oeffening met
blaauwe leugenen te verfchoonen , mits ar-

beidende aan de nieuwe weder opgeregte Bar-

ricado , zo/nmigen , waar onder de opper-

Officier was, zeiden, dat de Gebeden
(door een Soldaat voorgelezen) in veeier

ooren meer gekkernye als eerbied verwek-

ten , zullende mijfchien de harde beflraffingen

(door my hier over gedaan) niet genoegzaam

deze yzer- harde herten vermurwen, zo ze
niet door gevoeliger Argumenten, eerft tot

redelykheit gedreven, en daar na tot God-
vrugtigheit bewoogen werden. Ik heb niet

een eenig Lidmaat onder hun gevon-

den, ja geen, die den inhoud daar van
weten, zelfs niet die den naam daar van
verftaan.

Op Batsjan in de Negry Labowa heb ik

twee Predicatièn voor de Hollandfche,

een voor de inlandfche gemeente gedaan,

nevens den heiligen Doop aan drie kinde-

ren bedient. Van de thien Schoolkinderen

zyn 'er zeven verfcheenen , van welke vier

het Vrage- boeksken van Aldegonde,
drie alleen de Gebeden hadden van buiten

geleert. Onder 't Catechizeeren der be-

jaarden heb ik bevonden , vier mansper-

zoonen, die het Vader Ons, twee mans-
en vyf vrouws-perzoonen , die alle de

Gebeden, zes, die daarenboven alle de

Vraag-boekjens hadden van buiten geleert,

en de anderen niets. Ook zyn door den

Sergeant, en Schoolmeefter, de Soldaten

ondervraagd na de kennis des Godsdienfts

,

zynde alle (uitgezonderd drie) redelyk

daar in ervaren. Alhier zyn Jlcgts twee

JLede-

D. Mon-
tanus

kerk-

bericht

wegens
de Mo-
lukfche

kerken,

in 't jaar

1675. aan

de Heet
Land-
voogd
Hurdt
overge- 1

levert.

Geeft

Hechte

getuige-
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Oebi.

Zyn be-

richt van

Batsjan.
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i6-j. Ledematen, de Weduwe van den over-

leden Sergeant, Auguftus Willems, met

den Schoolmeefter, Benjamin de Luna,

die voor dezen in de Liaflë de fchool op 't

eiland Honimoa in de Negry Ouw,
eenigen tyd bedient , en 't bier op Laboua
van den elfden Juny , des jaars i66f.

heeft waargenomen. Uit inzigte van den

Batsjanfchen Koning, niet met erge ver-

moedens te agterhalen, even of zyn lujl

buiten zyn Negry tot het Chriftendom

overfprong, is voor dit hek eenflot geftooten,

mits de Chriften - dogter , Margareta

Paulfen {ten zynen huize aangehaalt) met

een Hollander, een Soldaat, den Houwe-
lyken ftaat aanvangt. Door het al te grote

aandringen tot de Gebeden - oefFening

,

krygt de zelve geen kleine krack ; de boog
van den openbaren Gods-dienft (om zoo te

fpreken) wil niet al te ftrak, nog altyd,

gefpannen ftaan; de arme nooddruftigheit

{met welke deze inlander beflommerd is)

heeft my aangeraden de dagelykfche avond-
Gebeden , te veranderen , in drie avonden,

als Vrydags , Saturdags , en Sondags.

Deze enderwys-tyd is met die van Ambon
niet overeenkom/lig , alwaar in de Negry
Hative, des Sondags, en 's Maandags,
en op NoefTanivel, Soya, en alle omtrent

't Kafteel Victoria des Saturdags , en

Sondags , dees heilige gewoonte gehandhaaft

werd, met eenen deze Laboewers aanzeg-

gende , dat die gene , die in al de Gebeden
maar tweemaal, en die da,ar en boven in

al de Vraagboekskens ten vollen geoefend

waren , maar eenmaal 's weeks die ge-

melde oeffening hadden by te woonen , ins-

gelyks befpeurende de domme manieren van
onderwyzingen , uitende yder zyn Gebeden
&c. voor den Schoolmeelter met een ftem,
die als binnen de tanden en lippen gekluifterd

is, waar door die van geenen der toehoor-

ders gehoort werd , en by gevolge daar door

nietnand onderwyzing ontfangt, zoo heb ik

den Schoolmeefter aanbevolen, dat by yder

Artikels Geloofs, de Thien Geboden,
Sec. met een luide ftem alle zyne leerlingen

noordraagt , daar op by dan van alle een

naarvolgend antwoord moet afeijfchen

;

hebbende ik zulx in Ambon ook in-

gevoert.

; 7an Op Makjan heb ik een Maleitfche , en

1 .dakjan. een Duitfche Predicatië gedaan , twee
kinderen gedoopt. Van de agt vertegen-

woordigden hun zes School -kinderen.

Drie hadden al de Gebeden , twee daar-

enboven iets uit Aldegonde, en een het

Vader Ons van buiten geleert. Onder de

Gecatechizeerde bejaarden waren veertien

vrouwen, die redelyk zo iets geleert had-

den uit een boekjen, ten deele gemaakt,

door den Predikant, Johannes Sweerdius,

en vier mans - perzoonen , die de Geloofs-

Articulen, en 't Vader Ons geleert hadden.

I. Deel.

, De Schoolmeefter, Johannes Pais,

1

1*7 ji

over eenige jaren Difcipel geweejl van deri

terftond gemelden Predikant, heeft zedert
den jare 1 667. den 6<Jen April , onder een_

vyf-jarig verband zeftien Guldens en twee
flegcen Ropyen koft - geld , van de E.
Compagnie genoten; des by verzoekt voor
tegenwoordig by gefchrifte {van zyn fchool •

ampt ontftagen) naar Ambon te mogen
vertrekken, om aldaar zyne landeryen op

Hattala {van waar by geboortig is, en die

niemand als zyn moeder beheerfebt ) te bel-

pen cultiveren ; ik hebbe dierhalven op zyn
ernfiig aanhouden belooft , zyn fchriftelyk

verzoek zo den E. Kerkenraad, ais de

E. Overigheit op Maleyo, over te leveren,

naar welker goedvinden by zich zal hebben

te reguleren. By de zelve Schoolmeefter
waren nog van Cafpar Wiltens aïïeenlyk

eenige voddige ftukken van Maleitfche
Predicatiën te vinden , lezende by eens des

Sondags na den middag een Capittel uit

het Nieuwe Teitament, van den D. Da-
niel Brouwerius overgezet; de publykè
Gods-dienft-oeffening word hier geoeffent

uit bet Huis-poftil eenmaal des Sondags
voor den middag, en dagelyks voorgelezen

bet gewoon avond-Gebed, winnende by,
voorlezer

,
genaamd Frederik Schaaf

,

benevens zyn Soldaten - gagie , dertien

Schellingen, zynde by, nevens een Sol-
daat, Ifaak Höofmans, de eenigfte Le-
dematen op dit eiland.

Op Maleyo ben ik den 1 2<3en September Op Ma*
in den E. Kerkenraad verfcheenen , alwaar le7°-

ik myne Credentïe- brieven van de Am-
bonfche Kerkelyke vergadering aan deze
E. vergadering gezonden, overhandigt heb,
die gelezen zynde , zoo is my , als Leeraar,
het ampt van Prefes en Scriba opgedragen.

Het overhandigde verzoek-febrift van den Verplaat-
Makjanfchen Schoolmeefter is ingewil- zing van

ligt, zullende met de Meefter dezer plaats, !?
ei"Se

genaamt Domingos Piris, om dat de gan-
Meefters'

febe gemeente hem niet genegen is, en ook
om andere redenen , na Ambon vertrekken,

en eene Jacobus Pais {na dat hy over zyn
wulpsbeit zal befiraft zyn) met 't School
van Makjan , en eene Baftiaan met het

Schoolmeefterfchap van Malevo, worden
verzien. Het onder- Schoolmeefterfchap
alhier ftaat bedient te worden door eenen

Henrik Tehoe, zynde de Batsjanfche tyd-

beraming van drie dagetitcT week te befteden

tot de publyke Catechizatiën , Gebeden
en insgelyks de manier van Catechizeren

,

voor goed gekeurt. Het Maleitfche avond-

Gebed, door my gemaakt, zal, gelyk in

Ambon, alzo ook alomme hier ter plaats

worden ingevoert. Ook is met eenen be-

raamt , dat men de E. Overigheit zal-

voorftcllen, dat 'er een Bededag mogt Wer-

den geviert , op dat Gods ftaande hand

deze Stad {dus lang met befwaarlykè'

D d d ziek"
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1675- ziekten te buis bezogt) door yverige fmekin-

gen mogt worden te rug gehouden. Dit

zelve is goed gekeurt , en vaft geftelt, tegens

deezen aanjlaanden Woonsdag. De Agt-

bare Heer , Jacobus de Gein , voor/lellen-

de, om van zyn Ouderlingfchap ontjlaging

te mogen erlangen , welk voorftel {alzo zyn

Eerw. nu over weinige dagen tot opper-

Gezaghebber is gekozen ', en beveftigt)

voor billyk gekeurt , en waar op verder

gerefolvcert is, dat de Celebratie des H.
Avondmaals moefte op aan/taanden Sondag

de gemeente worden bekent gemaakt , cm op

den 2zften September te worden geviert.

Wegens de by naar uitgeftorvene leden dezer

Raadsvergadering , als tegenwoordig alleen

uit twee Diaconen ( zonder een eenig Ou-
derling ) beftaande , heb ik den Broederen

in bedenking gegeven , of zy geen ftoffe zou-

den konnen uitvinden, om dit gebrekkelyk

getal te vervullen , waar op na voorgaande

beraadflaging, en Nominatie, beroepen zyn

tot Ouderlingen, de Diaken, Anthony
Kramers, opper- Chirurgyn , Alexander

verkoren.
°ugelby> Sergeant > Johan LoPes >

in-

lander , tot Diaken , en Sr. Dirk de Ghein,

Winkelier, Carel Samine, Sergeant, die

alle, na dat ze hun beroep aangenomen

hadden, en hun drie Proclamatiën voor de

gemeente afgekondigt waren, op den ziften

September in het zelve zyn beveftigt. Op
den if den heb ik twaalf kinderen , enden
2often September een bejaarde gedoopt

,

hebbende zederd den iyden en zzften Sep-

tember zeven malen gepredikt. Den zjften

heb ik met Communicatie, aan den E.

Heer Gezaghebber de E. vergadering

weder laten beleggen , m welke ik met broe-

derlyke handtaftinge de nieuw -beveiligden
verwelkkomt , den zeegen des Heeren toe-

gewenfcht , feffie verleent, en de namen
der nieuwe aangenomen Ledematen bekent

gemaakt heb. De Diakenen deden reeke-

ning der armen-gelden, de Krank-bezoe-

ker, Pieter de Haas, hebbe geinjungeert,

des voor- en agter-middags , een half uur te

employeren, tot onderwyzing des nieuw-

beampten Maleitfchen Schoolmeefters,^/*

niet zeer zangkundig zynde, de School-

meefter , Domingos Piris , leverde aan de

vergadering een zeker Requeft over

,

waar in hy verzoekt in zyn dienft op Ma-
leyo te continueren j de E. vergadering,

geen reden tot verandering uitvindende
,

blyft by haar voorige refolutie , en hebbe

den geweiden Heer, Jacob de Ghein, met
alle hertelyke dankbaarheit , wegens zyn
goeden dienften, van zyn Ouderlingfchap
ontjlagen.

De Maandag , Woonsdag , en Vrydag-
fche Catechizatiën , hier voor dezen over

twee jaren gebruikelyk , hebben nu over 'tjaar

al agter de bank gelegen , zynde in zeer ge-

ruimen tyd de fchoole niet gevifiteert.

U K S E
Op Tidore heb ik aangefproken den Cor-

poraal, die hier met vier Soldaaten ge-

plaatft is, van welke een 's maandelyks,
om zyn voorlezing, met vyf Schellingen
beloont is-, dog dees betaling (zo hy ver-

meit) ophoudende, zo boud ook de óods-
dienit op.

Op Manado heb ik vyftien dagen ver-

toeft , en zes malen den' Predik- dienft
bedient, als ook de fchool, Catechizatiën,
en bedieningen des Doops, waar door ik
zeftien kinderen de gemeente ingelyft heb.

In de fchoole zyn vyf en twintig fchool-
kinderen verfebenen, van welken de mee-
ften in de meefte gronden des Gelooft , in

de leeskunde redelyk wel onderwezen, en

onder de bejaarden twee en twintig vrou-
wen, en twee mans-perzoonen gevonden
zyn , die nevens al de Gebeden , ook de

Aldegonde , en alle de andere Vragen van
buiten geleert badden. Zo nu en dan heb
ik in de week de Gebeden met eenige ver-

maan- en onderwys-redenen voor deze tedere

gemeente voorgeftelt, als oorbaar agtende,
dat men meer ftigtinge, bier mede te wege
brengt , als met uitleggingen van diepzinnige

Texten, of met Predikatiën, die als met
ftapels van fchriftuur-plaatzen zyn opge-
propt , welke voorwaar te hoogzwevende voor
dezen lage verftanden zyn. Ik hebbe ook
onderzoek gedaan onder de Militairen , dog
niemand gevonden , die oit deelagtig geweefi
is aan het Sacrament des H. Nachtsmaals,
ofte eenige genegentbeit daar toe liet blyken.

Door de overvloedige boom-dranken, zynde
de nugtere welleventheit niet weinig nadee-
lig, en op die gevaarlyke Saguweer- rtroo-

men , lyden dikwils het verftand , eer ,
gezontbeit, tydelyke, en eeuwige voordelen
een fchadelyke febipbreuk. Wenfchelyk waar
V , zo de Overigheit alhier geliefde te

waken tegen de ydele misbruiken van den
H. Name Gods, om welke God alles

beeft gemaakt , en daarom behoorde de
Godslafter gefiraft met de dood, en de
lafteraar , volgens de kerkelyke regten
(eer by verzoend met de kerk) eenige, of
zes weeken, met een ftrop om den hals

voor de kerk-deuren geftelt. Van de Ne-
gry Manado heeft de grootfte helft van de
inwoonders , nu al eenigen tydt het Chriften-
dom ombelft , dog de anderen zyn in getale

tot over de honderd , van welken zommige
Heidenen zyn , en zommige

( ik en weet
niet door wiens oprokkeningen ) door een dom-
men yver eenigzints gedreven werden tot

bet Moorfchdomj waarom ik voor noot-

zakelyk geagt heb onze behulpzame hand
aan deze verdoolde zielen te bieden , bun
dagelyks latende vermanen , aanfpreken,

aanmoedigen, en zoodanige middelen aan-
bieden, die tot de bekeering ben aangezet

hebben , welke door de zegen des Alder-

hoogften zo begunftigt zyn
t dat 'ernu in

de

1675,
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aan ons

vergund

ï(57 j. de negentig (wiens namen by ons in ge- I

fchrijie zyn beruftende) beloven zich te
\

laten onderwyzen in de kennijfe des Gods-

dienfts, om tegens myn wederkomfi gereg-
\

ligt te zyn te ontfangen het verbond-zegel
\

van den H. Doop, en om te doen blyken

een teken van genegenheit en belofte. Op >

den zotten dezer maand hebben honderd en
\

twee en vyftig (de Hollanders, en ande-
\

ren uitgezondert) de Maleitfche Predikatie

ter kerke bygewoont , in welke op 't voor>-

been gegane verzoek van de Princeffe (die <

wede nog Heidens is) en den Koning van !

Manado, zynde haar volle Oom , hem tot

blyk van hooger eerbiedigheit , na haar hoge

Koninklyke afkomffc, in de zit-plaats de

eerfte rang vergunt
,

gely\ ook met een

aan de boven gemelde negentig perzoonen

£en een Gebeds-plaats (afgefcheiden van de

Gebeds- anderen) ingewilligd is, mitsdien '/ onmoge-
huis door lyf, js , dat de Manadifche Schoolmeefter,

ces

P
"n"

Henrik Sybrantsz. , de Maleitfche en Duit-

den' Ko- fche dagelykfche Gebeden, het lezen van
Ding van derzelver Predicatiën, met de dagelykfche

a<*° Catechizatiën , en Schooldienften , kan

waarnemen , zo is hem, volgens order van

de E. Heer CommifTaris, Daniel Helle-

mans , een onder-meefter , diens naam

Johannes Adamsz. van Tagulanda, en die

aldaar land- en taalkundig is , tot een hulpe

toegevoegd, gevende dit voorval van zaken

een goede hoop tot bekeeringe aan de afgele-

genen , dog allcreerfi aan de drie Negryen

,

gelegen aan 't Fort Amfterdam , als Aris

,

Bantik, en Clabbat, wiens Dorpelingen

tot nog toe '/net gan/cher herten de Alfoerize

Duivels-dienften aanhangen, fchoon zom-

mige onder hen geen andere kennis van V
Chriftendom hebben , als aïïeenlyk , dat ze

met eenig uiterlyk doop-water zyn befprengt

geweejl door een Mixtifche leek , ofte

Spaanfche Paap. De omgclegene Vorlien

dezer landen blyven met allen yver verzoe-

ken, dat ze zich met een naauwe verbond-

band mogen verbinden aan de E. Com-
pagnie. Die van Tontoli en Bool, uit

vreeze van den Mandarees, nog geen drie

jaren geleden, zyn de eerfie aan deze For-

trefTe ver/ebenen , als mede Parigi , die

( zo men zegt ) in naauwe bloed-vriendfchap

aan den Manadifchen Koning vermaag-

fchapt zyn, zelfs die van Tontoli hebben

nog voorleden fden July hun verzoek op

Manado vernieuwd , en door hun twee

f:zanten ( den Hhoekom Doenfaja , en

aitsjili Coloja) een Prinee-vlag vanden

o er wat
Lieutenant verzogt , en ontfangen. De

landende Koning van Cajeli, genaamd Jala , wiens

Koning landeryen omtrent veertien dagen fchep-

pens van Manado leggen (gelovende op zyne

wyze aan de leere Mohhammeds) heer[ebt

over de plaatzen Waefan , Cajeli , Tabali,

en andere (voor tegenwoordig niet noemende

de menigte der Alfoereze Dorpen
, Jlaande

Wat
voor
Chrifte-

n en hier

zyn.

van
Cajeli

heerfcht

onder zyne Koninklyke heerfchappy)
zynde hy Jala eer/i in twifl , daar na in

oorlog getreden, met zyne onderdanen van
het dorp Paloe, gelegen midden in Celèbes
agter het zelve Cajeli, om welken oorlog te

beter uit te voeren hy de hulp der Manda-
rezen heeft zoeken uit te kopen, met de

giften van zeven Slaven, en zeven Theil
Gouds. Nu onlangs heeft hy den Man-
daarfchen Koning daar weder over aan-
gefproken , dog genige hulp-beloften van den
zelven konnen erlangen. Deze Koning
Jala heeft by toeval op voorleden Septem-
ber in de Negry Bool (gelsgen op Celèbes,

tujfchen Tontoli, en Caudipan) ^«Ma-
nadifchen Capitain, Hieronimo d'x\rras

ontmoet, van wien hy op zyn veelvoudige

yverige verzoek-bede , een Prince-vlag heeft

genoten, tot een teken van dat hy over twee

maanden op Manado , met zyn ganfche

fuite wil overkomen , om de E. E. Com-
pagnie tot zyn befcherm-heer te erkennen,

en verbonden met de zelve in te gaan

,

7 welke hy alles aan dezen gemelden Capi-
tain heeft beloofd, en ook zyn belofte met
duure eeden , en ceremoniën , op zyn
lands wyze (naar 't Heidendom fmaker.de)

bevefiigt, bl) kende uit deze toefiel, hoe,
' na 7 overheeren van den MaccafJaarfchen

land-aart, het vuur der oorlogen in veele

kleiner Koninkryken begint tefmeulen, tot

\
het welke mogelyk de Raad, ofzenuwloze

!
magt, van de booge Macaffaarfche Ryks-
ftanden (niet magtig zyn om dat uit te

bluffen ) met eenen de wilde aart dier volke-
' ren (de regeer-teugel van hunne minder-

j

heerfibers ligt losbrekende ) dreigen over- , en

!
in het fpoor van alle ongebondenheden uit te

Jlaan, als ongewoon hun halzen te vlyen

onder het regeer jok , welke door de wapenen

van een magtiger (als de E. Compagnie)
ten onder gebragt zyn.

De Gorontaalders , en Limbotters,
blyven by hun voorig verzoek, dat zy ze-

dert de dood van Mandarsjah zo emflig

door hunne gezanten hebben aangedrongen

,

zeggende, dat zy niet willen ftaan, onder

de Ternataanfche Kroon, die met roof

en bloed hunner landslieden bezoedelt is , ja-

hebben, om de dwinglandy der zelve te

fluiten, en ook uit vreeze voor den Manda-
rees , een booge fterkte opgeworpen, zynde

de befaamde fchryver Majoeda, zvcl het

voornaamfte doelwit, daar de Gorontaal-

fche en Limbotfche afkeerigbeit de pylen
' van ziedende haat op uitfehiet , en om deze

oorzaak hebben zy felkens door hun Am-
bafladeurs, en door vele Princen en Ne-
gryen , ( onder belofte van leven en dood by

de E. Compagnie op te zetten ) de fchuil-

en fchermhoede der zelve begeert. De
I Koning van Caudipan, blyver.de als hygen

na 7 Chriftendom , heeft hier toe eene

zyner bloed-vrienden by de Hollanders op

D d d 2 Ma-
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Grenien,
en uit-

ftrekking

van 't

Mana-
difche

ryk.

Manado laten onderwyzen. Des Manadi-

fchen Konings overkomft herwaards word
by hem uitgejtelt , berigtende , dat eenige

Hollanders door den E. Heer Harthouwer
op Paloe waren verzonden.

Het Manadifche ryk ftrekt zich uit tot

het land
,

genaamd Boelang ,
'/ welk

Weftwaardt zich uitbreid tot Coeranga,

een halve dag reizens afgelegen van Caudi-

pan , en Boelang , eneen dag van Gorontalo.

Noordwaarts leggen de paaien van Mana-
do , uitgerekt tot den uiterfien Noordhoek
Poelifan, (befaamt door de Manadifche

Duivels-dienften , tot heden daar gepleegt)

zynde de ombygelegen eilanden in de ftraat

Banka, Lembi, en alle de anderen zo aan

de Noord-Ooil, en Wefter - ftranden

,

aan dito ryk bchoorende. De voorvaderen

van dezen Manadifchen Koning hebben

wegens het regt der wapenen , de bezitting

genomen van de Negry Bonton
,
gelegen op

Gorontalo
, ja tribuit daar van genoten.

Zyn overleden vader heeft , met hulp van
den Sjauwfchen Koning , het ryk van
Caudipan overwonnen. Dit ryk is voor-

namentlyk in deze twee Dorpen be(taande

,

het eene Dauw , het andere Boelanitam

,

genaamt 5 zynde by verdrag Dauw aan den

Manadifchen, en Boelanitam aan den

Sjauwfchen Koning te beurt gevallen , dog

zo men deze zaken wilde tot hoger te rug

gegleden eeuwen ophalen , men bewees moge-

lyk (zo my berigt is) dat deze Manadifche
Koningen op het vafie land Celeèbes geen

regt en hebben gehad ; ik ftelle dit uit tot

nader gelegenthcit , alleenlyk in 7 voorby-

gaan vermeldende , hoe van ouds het Re-
geer- hoofd van dit N oorder -Celèbes

(
dat noit met den naam van Koning ge-

eertitelt is) zyn Setel gehad heeft. Welt-
waard aan de ftrand agter het gebergte,

Kima (welk woord in de Alfoereefche

Tale een klip-Oefter betekent; dog daar na

in de Spaanfche Tale Kema , branden

betekenende, wegens veel brandltigtingen,

door de Spanjaards aldaar aangerigt) ge-

noemt. Dit Regeer-hoofd is van zodanig

een eer, en ontzag, dat tot dezen huldigen

dag de Ternataanen , Tagulanders
,

Sangireezen, &c. zo wanneer ze zich op

hun Geflagt-namen willen beroemen, zy

geen ander bewys voor den dag brengen , als

dat ze aan die van Kema van over ouds

•uermaagdfehap zyn. Ik keer my weder tot

dezen Manadifchen Koning, Loloda,
die flegts met een bloten naam van Koning
zich behelpt, die nu al voor de kom/Ie der

Hollandeis een hevigen wrok in zyn boe-

zem gevoed heeft tekens den Koning van
Bool, wegens den Manadifchen Koning,
met zyn gezelfchap in een gaflmaal ver-

moordt ; dog nu onlangs zyn dezer beider

Koningen verfchillen op Manado bygelegt,

ende is de onderlinge vrede onder hen getroffen.

De Dorpelingen van Poeloefacan, en

Datahan , die in den jare \6yo. het geweer

van oorlog tegens die van Tonfea, Cacas,

\6if.

En eeni-

. ge andere

Tondano, en Remboecan, hebben opge- volken

daar

omtrent.
vat , zyn nu over twee jaren onder malkan-

deren, en met de E. Compagnie be-

vredigd.

De gerugten ( die hoe ze verder wandelen,

hoe ze met meerder leugenen dikwyh verzel-

fchapt zyn) waren, hier uitgeftroit , dat

vyf honderd Mandareefche Praauwen her-

waarts in aankomft waren, om met de

wapenen dit , als ook andere hier om byge-

legene quartieren, te befloken, waar door

geen kleine fchrik in de gemoederen veeier

inlanderen ontffaan is. De verbaaftheit

had de mèejle Tagulanders op het gehergte

(genaamt Polalaihi) gejaagt •, de Sangiree-

zen, waren reeds bezig, om hunne toevlugt

te nemen na den heuvel Babonbehau , dog,

na de waarheit gezogt zynde , bevond men

,

dat het eenige Praauwen zyn geweefl, die

afgezonden zyn na Mandar door den

bovengemelden Koning van Cajeli. Het
Jonk , dat onlangs de Koning Loloda
voor Manado ontmoette, was (na dat

Hieronymo d'Arras berigt) een Maleyer
van Bantam, gedeftineert na MacafTar,
een Pas hebbende in 7 Hollands gefchreven,

met Compagnies Tsjap verzegelt,

Wat belangt het Manadifche Meir, na
de aldaar gelegene Negry Tondano ge-

naamd, dit is by de tien uuren Suid-Weft-
waards by na midden in 7 land

,

. tuffchen

hooge bergen van de Fortrefle gelegen ; dog

heeft genige uitfpruitzelen , die zouden uit-

vloeien tot het binnen-Meir van Gorontalo,
en 7 looft alleenlyk zyn water in zee ,

Noordwaards omtrent vier honderd treden

ver van de Fortres, alwaar die rivier haar
naam van Menangelabo heeft , en den om-
trek van een dag reizens is vereifchende ,

de breedte niet konnende werden overzien.

Haar gronden zyn zommige moeraflïg
,

zommige zandig, zynde met de lekkerfte

fmakelykfte viflehen , als CabofTen , en

hun wateren met wilde Eendvogels ten

rykfte verrykt. Het binnen-Meir van
Gorontalo , wel is waar , dat het na uit-

wyzens van de Kaart niet boven vier mylen

fchynt afgefcheiden te zyn van Caudipan,
egter wegens de hoogten der gebergten , als

andere ongemakken , den reiziger ontmoeten-

de, zo heeft men tot de derwaar t reize, by

naar twee dagen van nooden , zynde mede

dit Meir, van agteren tegen dit gebergte

geftut, van allen uitgang naar Caudipan

ontbloot.

Men verneemt alhier een zoorte van volk

dat zich noemd Orang Ba'djoe, ons berig-

tende , hoe van ouden tyden her zy eerft van

MacafTar, daar na op Java van Bantam,
en eindelyk van Japara door hunne vyanden

verjaagd zyn , welk ongeval hen heeft

genood-

't Mana-
difche

Meir van
Ton-
dano.

En dat

van Go-I

rontalo.

Van de
volkerenj

Badjoe

genaamd.'
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Lyn be-

icht van
eiland

Tagulan-

gemofzaakt , in plaatze van V land, de

zee, /<? bebouwen. Hunne Praauwen, in

gedaante byna Boocstojj , zyn alhier ten

getale
.
van vyfendertig aangclant ; dog

met bun ganfche vloot {die om zekeren tyd

by een komt) kannen ze zeven honderd

Praauwen uitmaken , wordende in deze

menfchen zelfs niet de minften tekenen,

van Gods- of Duivels-dienfl: befpeurt.

Zy trouwen niet meer ah een vrouw.
Iemand onder hen, een dood-flag, of an-

dere grove misdaad, begaan hebbende, en

onmagtig, om zyn ligchaam vry te kopen,
bekoopt by zyn misdaad met de dood.

Ieder huisgezin heeft een vaartuig , en

ieder trout , zo dra zyn vermogen het

toelaat een vrouw te kopen. Zoo wanneer
een huisgezin uit veel ongetrouwde be-

jaarde lieden beftaat , wort hun een Praauw
vergunt , zo dat men zelfs ziet, dat zom-
mige Praauwen alleen door vrouwlieden
worden gevoert. Hunne hantering beflaat

in de vifchvangft. Op hunne maaltyden

eten zy de verfche in plaats van toe-fpyze,

en de gedroogde viflchen in plaats van
brood , zynde zy lieden in het vangen der

viflchen zoo doorflepen , dat ze ieder tot

•verwonderinz verwekken. Tot Koning
werd by ben gekozen , die na hun oordeel de

vernuftigfte is, en werd dees tegenwoordige

genaamd, Boeca. Hun zamen-fpraak met

iemand houdende
,

geven zy van zich een

ilerk fchreeuwend geluid , als buiten

twyffel zulx aan eikanderen gewoon , wegens

de ltorm-winden , daar ze gewoon zyn
door heen te fchreeuwen , om de fiem aan

een anders ooren toe te brengen. Hun
poftuur, geftalte, gelaat, en gebaarden

,

zyn zoo woert, en ongeftuimig, dat men
genoegzaam als met levende letteren daar

uit leezen kan, dat ze egte kinderen zyn
van den zee-God Neptunus, en als uit

die woefle water - Elementen gevormd;

blykende in hun zulke tekenen van afkeer

tot het aardryk, dat zy, volgens hun in-

beelding, indien ze een lange wyl daar op

vertoefden, het noodlot des doods zouden

moeten ondergaan. Ik laat varen deze

lange befchryvinge van dit water-gedierte

,

en wende my naar het eiland

Tagulanda, alwaar ik een etmaal ge-

toeft , . eenmaal de Maleitfche Predik-

dienfl, benevens de H. Doop, aan vyf-

enveertig , zoo volwaflenen , als kinderen,

bediend, ook de bejaarde gecatechizeerd

heb, daar onder dertig vrouws-perzoonen
waren, die redelyk de gewoone vraagftuk-

ken wijlen te beantwoorden. In de fchoole

zyn vyftien jongens verfcheenen , die

,

uitgezondert drie, in al de gewoone Chrifte-

lyke onderwyzïngen wel onderwezen waren.

De aangroei van deze kinderen is niet

weinig, fzederd den tyd van den over-

leden Koning
(
bevorens al tot het aantal

van vyftig opgefchoten) verwelken, tot 167 j;

welker herplanting verfcheidene middelen

dienflig waren , die wegens de kortheit des

tyds niet zyn aangewend; hebbende ik my
meejl gelegen laten leggen aan het onder-

zoeken van den Goegoegoe, door my ;"«

den jare 1673. van ^et Moorsdom tot bet

Chriftendom bekeert, door wien , door

wat hulpmiddelen, om wat oo^zake , op

wat wyze, en wanneer de doodflag op

Tomini geplecgt zy; waar op hy dit ant-

woord liet dienen, dat eenige Tagulanders,

( waar onder hy Goegoegoe , nevens den

Goegoegoe Jacobus Tenthoehon, en de

Capitain Laoet, Cornelis Franx) gevaren

zyn met drie Coracorren en twee Boni-

tans na Gorontalo , om aldaar volgens

laft van den fubftituit Koning Monia,
een vaartuig te koopen. Derwaarts geko-

men zynde, verftonden zy, hoe de Koning
van Gorontalo van daar verzonden had,

eenen zekeren Kimelaha, en Himam (of
Priefter) na 't gemelde Tomini, dog niet

zoo haafl waren deze twee verzondenen

daar aangekomen , of zy wierden van daar
verjaagd. De verjaagden , in hun wederom-
reis ontmoetende deze Tagulanders, gebo-

den hun , dat ze die van Tomini zouden

beoorlogen en doodjlaan, en ook allen, die

van hun hen mogten ontmoeten; op welk
gebod zy vier perzoonen gedood , en drie

gevangen hebben. Dit antwoord was in

vele opzigten mankgaande aan een opregte

waarheit , en uittende een aangematigde

magt, onder fchyn van een onzinnige ge-

hoorzaamheit , en wraak {zonder regt, en

regters daar toe geftelt , te erkennen) met

eenen doelende na eigen lands-eer , om af-

gekapte menfchen - hoofden , en winzugt
om Slaven te gewinnen, wesbalven voor dit

maal hen de hoogfie dreigementen zyn voor-

gefield, blyvende de verdere flraf-vordering

aan het billyk goeddunken der Hooge Ove-
righeden bevolen.

Met de Opperhoofden van dit eiland Zeldza-

ben ik in gefprek getreden, wegens de over- me uit-

blyfzelen van V Heidendom, die, zo
fPraak

hier , als elders , behoorden uitgeroeid te ge ge_
'

werden; waar op zy voorfielden, dat zon- fchillen

der deze zommige regt-oeffeningen niet zou- °n^e
I, .

den konnen werden afgehandelt. Wat zou-
ĉa

ei°

denze doen, was hunne vrage, zoo wan-
neer, gelyk dikmaals hier ter flede gebeurt,

eenige partyen in twifl en gefebil geraakt

waren , en door geen getuigen klaarlyk kon

blyken het regt van den eenen, en het regt

van den anderen; lieten wy, zeiden zy , deze

twifl-zake onverhandelt , zo raakte de eene

party met zynen aanhang tegens de andere ,

en alzoo wierd alles door V Amók-fpeehn

in een bloed-bad gezet, daarom zy benoot-

zaakt waren de twiften te vereffenen en-

het regt toe te wyzen aan den geenen , die

langer, als zyn party, onder 't water

D d d 3 gedo*
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iÖ7j. gedoken bleef. Voorwaar een vreemde

Vierfchaar , daar de twift-zake hangt

aan de gefteldheid, van een lang- of kort-

ademend ligchaam , en een wonderiyke

balance i>«» gerigts-vonnis,^#r het gelyk

en ongelyk in zulk ten bedrieglyke weeg-

fchale gewogen werd. Evenwel dit was
niet alleen by dezen , maar ook by anderen

( ais Amboineezen &c )
gebruikelyk , waar-

om wy dit voor/lel der Tagulanders met de

gevoeglykjie redenen na vermogen beant-

wocrt , en hen een beter gevoelen ingeplant

hebben , op datze neffens deze ook andere

wortelen van 't Heidendom mogten uit-

roejen , 't welk na onze hope al langzamer-

hand tot een goede uitkomfi mag uitvallen.

Afkeu- lnsgelyks komt my bier te voorfchyn , hoe

ring van zommige mannen van Sjauw komen te

Huwdy- trouwen met vrouw-lieden van Tagulanda,

~ n
a

,

er
en wederzyds van Sjauw de vrouwen met

deremet de Tagulandfche mannen , waar door 't

die van gebeurt , dat zommigen van Tagulanda na
Sjauw, Sjauw ter woon gaan verhuizen, de zuive-
0N

j

r en
re leere met den zuurdeelTem des; Pausdoms

verwiffelen, hun kinderen laten dopen door

Jezuitfe Priefters
,
ja zomwylen de zelve

ten dien einde van herwaarts na Sjauw
overvoeren , welke zake ik voor dcezen tyd

beveele aan de naauwe wagthouding van

een Leeraar , die met raad en daad onder-

fchraagt diend te werden van den wereld-

lyken Staatkundigen arm , wiens Plac-

caten , en Ordonnantien , veel vrugts zou-

den verkenen.

Order Vermits de Subftituit Koning , Monia,
op dit woonagtig in de Negry Tagulanda , ende
eiland je Goegoegoe, Joan Abbema, woonagtig

her Ker-
in ^e Negry Minanga, wat verre daar

kelyke van afgelegen is, zo is door den E. Predi-

gelkld. kant, Francifcus Dionyfius zaliger, by

Provifie de Schoolmeeiter , David Ja-

cobsz van Tagulanda, aldaar geplaatfl,

de (lok-oude Marinho al over lange verzogt

hebbende , om eenige gagie te mogen erlan-

gen, zoo is hem te gemoet gevoert , dat ik

hem recommanderen zou by de E. E.

Overigheit op Maleyo, om met der zelver

goed-vinden uit de gelden der Diakonen,
dezen elendigen te onderflutten

,
gelyk dus-

danig een uitreiking, indien niet op Makjan,
op Batsjan gebruikelyk is.

Van 't
^ Sjauw blyft de Koning verholen

eiland {volgens de oude malle maxime der Jezui-
Sjauw , ten ) als /legts een Hollander hier verfchynt:

f
n van de zynde twee Padlis, de een van Arragon

,

Jezuiten »-. , »-.,- ' ,
ö '

aldaar.
en Emanuel h-ipagnola genaamt , woonag-
tig in de Negry Oeloe, de ander, van
Vlaanderen, genaamt Carolo, woonagtig

op dito eiland, in de Negry Pche, alwaar
voor dezen gewoont heeft de Padri , Hiero-
nimo de Crebreros , die van daar op

Tamaco, en van Tamaco nog onlangs op

Talaut metter woon verhuifi is, zynde de

Jezuit, Francifco Mides, al by de twee

U K S E
jaren geleden na Manilha vertrokken, en, 167 j.

na een jaar aldaar geweeft te zyn, dezer

wereld overleden. Ons doelwit, om te leen

de vertoog-fchriften van hunne zo Kerke-
lyke als Politiquc Gefchiedeniflen voor-

gevallen , zoo in ouder , als later tyden te

verkrygen , is te leur gejlelt , mits eenige

deelen door Francifco Mides , de andere

door Emanuel Efpanjola, na Manilha ge-

zonden zyn. Deze Emanuel, om in de

voorbaat te zyn van niet befchuldigt te

worden , befchuldigde zeer hevig aen Eerw.
Predikant, Francifcus Dionifius, wegens

zekere zyne hemwaards toegezonden brie-

ven , waar in hy onder andere vermeldde
,

hoe, volgens het getuigenis van Taroena en

Taboecan , hy meergemelden Span]ola

,

door aanrading, en bei el, den Roomichen
Gods-dienft op Talaut

,

door 't fwaait zogt

in te dringen, zoo dat de gcenen die de

Paternofters niet aannamen , aan/londs

omgebragt wierden, 't welk hy met kale

te^en-redenen my [hem overzuiks nog in 't

minfte niet aan/prekende) anders tragtte

diets te maken, zeggende dat het vrede-

verbond van wapenen, gemaakt ten tyden

van de E. E. Heer Prefident zaliger

,

Cornelis Franx, quam te cefleren, ulzoo

dat allereerft door die van Taboecan gebro-

ken was , mits zy na Talaut gejeheept

waren , van voornemen zynde , om een

menfehen-roof aan te regten, 't welke hun Van ï

mislukt was, waarom die van de Negry 8edra8
. o y dezer

Tamaco, gelegen op Sangir , de wapenen
j
cZU itei»

van een regtvaardige wrake opgevat, en opTa-

eenige Talauwers gedood hadden. 'aut«

In de Negry Taroena heb ik op het

eiland Sangir twee maal gepredikt , op

den eerften Sondag heb ik zeftien , op den

tweeden achtentwintig kinderen , en ook

een kind in doods noode ten mynen huize

gedoopt. De vyfennegentig fchool-kin-

deren , beneffens d( bedaarden, betoonden

blyken van zeer goede kennijfe in den Gods-
dienft. Ik ontmoette zommige zin-twi/lin-

gen over Houwelyks- verlatingen, en een

vrouw van haar man , zynde beiden van
Taroena, op Sjauw zich onthoudende , en

aldaar in alle wulpshcit zich verhopende
,

welke zaken tot nader gelegenheit worden

uïtgejlelt.

Den 2den dito quamen ons op Sangir in De ftaai

de Negry Taboecan verwellekotr.cn de op 't

Koning dier plaats; als mede die van '"a
. .

Limau, benevens DonPhilippo, die over I

beide zyden hinkt, zo na ligchaam als na
ziel. De Godloosheit ,veinzery , 't geweld,

en de Apoftafy , zyn als in zyn gebeente

ingedrongen . en is hy een man , die bynaar

uit alle fchelmitukken te zamen gefmeed is,

waar over , dog inzonderheit , wegens zyn

Chriften-geloofs-verloogchening, ik hem
aangefproken heb; dog hy vervuilde zich

met deze zyne verfchooning , zeggende met

eenige
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167?. eenige omwegen , hoe hy , w»/g* ^tffra ge-

/tó», getrouwd zynde met de volle zufter

w# ^/ü tegenwoordige Koning van Ta-

roena , met zyne getroude door de Spanjaarts

gedoopt was. Dat hy daar na in oorloge

geraakt zynde met die van Taboecan, de

zelve oorlog door de E. Heer Maximiliaan

de Jong gejlifi , en met de alhierkomfie van

den E Prefident Cornelis Franx , hem tot

•nader beveftiging van zyn Goegoegoes-

ampt een Rotting, en , van zyn Gere-

formeerd Ch rilten geloof, een Hoed tot

een fchenkagie belooft is, om welke te

ontfangen hy na Maleyo vertrokken, en in

des E. Prefidents huis verfheenen zynde

,

zo had hy niets van 't beloofde genoten,

ivaar op hy zich van daar na V Ho£van
den Koning Mandarsjah begeven had,

alwaar hem gevraagt wierd , of hem de

beloofde fchenkagie was ter hand befielt,

V welk zo dra zyn Majefteit verftond niet

gefchied te zyn, is hem van dito Majefteit

een Tulband vereert, dien hy behouden

had tot de onlangze geh dene overkomfie van

den nieuwen Ternataanfchen Koning Am-
fterdam , die hem met een Moorfche

Cafifi verzien, en op Taboecan tot Ko-
ning over de Negry Saban ingehuld had,

•welke inhulding niet dan veel onheilen had

na zich gefleect , die ten hoogflenfchadelyk

gewcefi zyn beide voor de Kerk, en Po-

litie , alzoo zommige naam-Chriftenen van

Taroena, uit dertele luften na Saban ge-

vlugt waren , om volgens de Moorfche

•uryheit zich te bezoedelen met de Poliga-

mie Ook waren de huishoudelyke regerin-

gen in V voetzand gefchopt , de vonken van

jalouzyen in de vrouw tegens haar man
opblakende in ligter lage , behalven dat daar

Houwelyken van Chriftenen met Onge-
lovigen ( met hoofd-verbeuring , volgens

zommige wetten gedoemd) waren ingegaan,

en veeier gemoederen , als op de wip gebragt

hadden, om van toChriften tot het Moors-

dom over te /wenken , zynde vele opregten

overladen met fchrik, dat wel eerfidaags

dit zelve Moorfche jok door de Ternataa-

nen hun mogt worden opgelegt. Hier door

was ook der E. Compagnies ontzag zeer

gekrenkt , de fireng der verbonden , met de

Ternataanen ontflrengelt , de lands-coftui-

men van Sangir , niet meer als twee
Koningen voor dezen erkennende , als

'op Colonga, en Taboecan, met voeten

getreden, de onderdanen, als van Saban,
van haren regtwettigen overheer ( 't welk

is de Koning van Taroena) ontrooft, de

liefde beide tot den Godsdienft, en de

E. Compagnie, in de gemoederen der Ta-
roenezen verftaaut-, de baldadigheit van
den gemelden Don Philippo, tot meer en

meerder ongeregeltheden aangemoedigd ,waar
door de Moorfche ftoutmoedigheit meer en

meer het hoofd was op/tekende, gelyk ook
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alle deze ergerlyke voorbeelden den /wakken jg,,
Chriftenen maar verftrekken konden voor
Jpiegels van een zondige navolging, zynde
der Taroeneezen Koning , indien Jlegts

hem het min/ie oogwenken van de E. Com-
pagnie maar toeluikte , terfiond gereed

,
om zich op die van Talaut, by my tot nog
toe beneffens andere zaaken niet onderzogt,
en met eene op die van Saban , met de wa-
penen te wreken, en die van Sjauw, en
eenige Dorpelingen op Sangir , die hem veel

volks afhandig hadden gemaakt, tot rede-

lykheit te brengen, op dat zyn ryk niet

meer tot een prooi , en voor roofzugtige

handen onvatbaar zyn mogt.

De Koning van Candahar, over eenige Voott-
maanden na Sarangani gerei/d, wagt de planting

'verrigting van de planting des Godsdienfts *andien

aldaar na zyne wederkom/l.
dienft'op

Vermits de Schoolmeefter van Sangir, Saran-

Marcus de Rofario, als ook byzonder de &Mi -

Schoolmeefter van Tagulanda , blyven

verzoeken om van daar verplaat/l te worden,
't welk ik hun afgeraden heb , alzoo dit wel
een ervaren meefter vereifcht, zo in onder-

wys, als in tugt- kunde, om deze wonder-
lyke humeuren van menfchen met leenige , en
firakke zeelen te leiden en te breidelen

,

waar toe een jong Schoolmeefter, by wien
de vereifchte voorzigtigheit felden herbergt

,

felden beauaam is; behalven dat ook deze
domme landaard, zoo door 't Moorfche,
als 't Kaftiliaanfche bedrog, van hare
landen beroofd, en van hun volk ontvolkt

zynde, ik eordeele, dat zommige Ambon-
fche Schoolmeefters vryfnediger bedreven,

en mogelyk zeer handzaam Zouden zyn,
om den on/lantvaftigen inborft die deze, als

mede de landaard van Celèbes erffelyk

aangeboren is , tegen te konnen gaan.

Waaromme ik U E., Agtbare Heer, in

bedenking geve , ofniet de Schoolmeefter ,

Jeremias Rodrigos, die het hoofd en zin-

nen wel laat hangen na deze Moluccos,
ook van U E. Agtbare nog onlangs voor

myn vertrek herwaards geprojecteerd
,

niet en zoude na deze quartieren verzonden

konnen werden. Ik fchryve dit, als ver-

eifchende , tot wegneming van 't quaad

,

zoodanig een , die 't quade in zyn binnen/Ie

kent , en uit zyn kennis het quaaddoen zelfs

vermyd , en by gevolg zynen evennaaften

daar van afhoud. De Schoolmeefter,

Anthony de Melo, van NoefTanivel,

wegens des Gouverneurs order met my
herwaards gereifd, om de behulpzame han-

den aan de fchoolen toe te reiken, zal by

provifie op den meeflen dienft vereifchende

plaats, als Sangir, gephatft worden. Met
alle nedrigheit , verwagt ik op alle deze myne

geringe voorftellingen, insgelyk op de zaaken

nog ftaande te verhandelenjnet die van Cajeli,

Gorontalo , Limbotto &c. U E. E. wyzen

raad, en veel vermogende behutyzaamheit.

Groot
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Groot Agtbare , Manhafte Heer , ik

hebbe goed gedagl dit verhaalde dus over te

zenden , hebbende een Copie daar van aan
1 den Agtbaren Heer, Jacobus de Ghein,

ah ook een aan den E. Commiflaris Daniel

Helmans , verleent ; ik verzoeke ver-

fchoont te zyn , indien ik wegens de kort-

heit des tyds, nevens andere ongelegenthe-

den , verhindert ben , nauwkeuriger de

waarheit te ondervinden. Ik hebbe egter

deze letteren in V ruwe dus afgemaalt

,

verhopende dat U Ed. wysheit met medoo-

gen zal ingenomen zyn over myne onmagt

;

blyvende van voornemen , om U ILd.fchrif-

telyke aanrading (by my voor een gebod
geagt ) met een weder-aanbod van alle

vrywilligheit uit te voeren \ blyk-ftukken

heb ik daar van niet alleen aan U Ed.
Groot Agtbaarheit , maar ook aan ande-

ren , by gefchrifte ten overvloede vertoont.

Ik zal dan op dezen grond op Manado, en

Sangir , tot over de twee maanden blyven

,

verbiddende , of my een Copia van V
Duitfche avond-Gebed , door my gemaakt

,

als ook de Ambonfche Kerken- order, mogt

worden toegezonden , hebbende ook verschei-

den fchriften nodig, daar ik myn Huis-

vrouwe om gefchreven heb. Voorts is myn
yverig verzoek , en bede , dat ik eens door

de minfie tyding de welvarentheit van myn
Huisgezin vernemen mogt; die berigting

zoude my (die affcheid genomen heb van

myn vrouw , toen met zwaarlyke overvallen

gequelt ) geen weinig trooft en blydfehap toe-

brengen , myn egtelyke en vaderlyke liefde

zoude leven in myn lieve kinderen , en

hoogwaarde vrouw. Wat myne gezond-

heit betreft, ik betuige, dat, zo ik een

maand langer op Maleyo had moeten ver-

toeven , zo waar ik , na menfehelyken

oogenfshyn { als reeds gequelt met hoofdpyn,

daar de ziekte alhier eerft uit ontftaat)

Dood '^ '* ziek -bedde al lang vervallen. De
van Kapitein, Claas Ruttensz. is overleden,

Kapitein nalatende een weduwe , die wegens onlyde-
"eDS

' lyke pynen-, als is hangende tujfchen leven en

on «e- dood. De doods -gedaante fielt zich in

zondheit veeier aangezigten, als levendig ten toon.

op Ma- 1^ ndde dierhalven , dat myn Huis-vrouw
ey° * en kinderen niet herwaarts mogten werden

overgezonden , vergunt haar zulx, ver-

zoekende myn gagie, koft-geld, en re-

cognitie. Betoon haar met myn lieve kin-

deren U Ed. gunfte. Ik bidde den Al-
magtigen , dat ik , zyn onwaardige dienaar,

mogt nog in 't leven gefpaard worden om
zyn 's naams wil, om zyn gemeente, en om
myne kinderen ; evenwel op dit Sangir,

„j r>
daar dagelyks de Roodeloop-ziekte menigte

menfehen ten grave zend, niet vrezende,
al ging ik in een dal der fchaduwen des

doods, myn God is by my , zyn Hemel is

my op alle plaatzen van den aardboodem

even naby. God de Heer zegene U Ed.

Agtbaarheids ampt ,' perzoon , U Ed.
hoogwaarde Huis-vrouw, en lieve kin-

ren. Dit wenfl van herten die geen ,

de welke verblyft , onderflond U Ed. Agt-
baarheits onderdaan , was getekent

, Jaco-
bus Montanus . in mzxgmt ftond in 't jaar

\6jf. den iyden November, inde Negry
Taroena, op het eiland Sangir.

16752

A A N H A N G S E L.

DE Spanjaarden van Sjauw verzoeken Verzoek

met de E. Compagnie den Koophan- der Span-

del van Gerioffel-nagelen in te gaan, het J
aard

^
n

welke na myn vermoeden ik hun afgeladen ^aKei.

heb, met zeggen datze zulk een verzoek handel.

vry mogten agterweeg laten. Zy hebben

met eenen door den Paap , Emanuel
Efpanjola, een brief gezonden aan den

E. E. Heer Jacobus de Ghein , waar in

zy zich zoeken te verontfchuldigen over V
doodflaan der Talauwers.

Den 1
4<ien dezer_ is alhier op Taroena hutt-

een fterke dog kortduurende aardbeving ont- bey
iB1

S
i

ftaan j hebbende zedert ons veertien dagen
roena

"

verblyf de ftorm- winden met een groot ge-
druis alhier gewaaid.

Het bovengemelde volk hadde , naar ik
van vet re vermoeden zoude , wel zich ont-

houden willen omtrent bet vifchryke eiland

Oebi*, byaldien hun eenige permiffie daar
toe vergund wierd.

Een zeeker Affiftent , genaamt Jan
Franfen , verzoekt om herftelling van ge-

zondheit van Maleyo op Ambon met Com-
municatie van den E. E. Heer Jacobus
de Ghein, te mogen worden verplaatft 9

zynde een perzoon , die een curieus Tee-
kenaar, en kender van Diamanten, ook

konftig in Zilver en. Goud is. Ik verzoeke

de E. Heere 's gunft voor hem , mitsdien

zyn geflagte aan my in vriendfehap ver-

knogt is.

Ik hebbe de Graffleden van de twee
Predicanten , als Ifaacus Huisman en

Francifcus Dionifïus, met een fchreyend

gemoed gaan bezigtigtigen , die neffens ei-

kanderen in zoo wat geringer als andere

Graffleden met een weinig aarde bedolven,

waren, waarom de Heer de Ghein ook

voorgenomen had, om de zelve met wat
kalk &c. op te metfelen.

Hier volgt het verzoek van den Ko-
ning van Taroena, het welk ik

fchreef volgens zyn dictering, en

hy dit zelfs met eigen hand onder-

teekent , als blykt.

AKo Colano derri Calongan bri

fegalla daulat Capada Tuan Gou-
vernador, Anthoni Hurdt, daan minta
Toehan bri tangan toelongan agar djangan

Agamma Chriftaon daan Tanna bèta.

mendjadt
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ET S E
Van T7 ^ m in November

Eilanden. Dorpen. K%en . Catechifanten.

Oebi

Batsjan Laboewa.

• • •

Makjan 1

Ternate 1 Maleyo. 1

Tidore 1 Corpl 4 Solden.

Manado 1

Tagulanda 1

f 1 Taroena.
Saneir < . ^ ,ö ^ 1 1 aboecan

iTaii

iTal

{
6 vrouwen.

4 mans.

ƒ14 vrouwen.

t, 4 mans.

« •

fzz vrouwen.

^ 2 mans.

30 vrouwen.

82

Predikatiën door zyn Eerw,
gedaan vanden 13 den Sep-

tember tot den ijden

November.

Oebi ... 1

Batsjan

Makjan o o

Maleyo

Manado

Tagulanda

Taroena

8

e o

il
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EXTRACT-SCHETSE
Van D. M o \ t a n u s Kcrkelykc vifitc in Ternate van 't jaar 1675- in November

voltrokken.

Eilanden. Dorpen. Kerken. Schooien. School- kinderen. Gedoopte kinderen. Gedoopte bejaarden. Meefters. Ledematen. Catcchifamen.

Botsjan Labocwa. i

Mikjan t

Ternate i Maleyo. i

Tidore iCorpl. 4SoldKn.

Tagulanda

1 flegt.

_ ƒ 1 Taroena. i Taroena. 1
Snngir <^ ,

.,i Taboccan. i Taboccan. ƒ

fo dog ij
-

, vcifchert. 50

fi Btnjamin de Li-'y

' ma had hier ge-

!

in 11.Ju-

f

L ny lóór. J

fi Joannts P tis\.\W\

< 6. April \66iX
1 vervingen door.'

I Jatob Pais. J

Cl Domingos Pi/is}

' vertrok vervan-
(

} 14 vrouwen.

V 4 mam.

gen door Ba/-

tigin

1 OnJcimecftcr

Hentik Tcbae.

f 1 Htmrik Syhrjndfry

j J Olldcrn

Jan Adamfz.vm I

^ Tagubuidi. j

I David Jacobfz.

fi Marais de He-")

l_l Anloni de Melo j

ftl vrnuwen.

V 1 mans.

Predikaticn door zyn Een?.
gedaan vanden I jden Sep-

tember tot den i7«lea

November.

Oebi . . 1

Batsjan . . &

Makjan

Maleyo

Tagulanda



K N.

1675. mendjadi mefa derri pada tangan Orang

Sawan, Manganitoe, Tamaco, Sjauw.

onderftont, Itoelah bartandah derri bèta,

en was geteekend Martin Tatandam.

ter zyden fiond Ampir Malam.

Gecollationeerd , Accordeerd

Amboina den i^en July in '/

jaar 16j6.

Ifaac van Thyc

Secretaris.

Uit dit rapport ziet men niet alleen,

tot wat plaatzen zich de vifite van een

Predikant in de Moluccos toen uitftrekte,

maar ook hoe veel moeite zulk een man
op de zelve heeft, en in wat voor een

ftaat de Kerk daar geweeft is , om het

4ól

welke in een korter gezigt by een te 1675.

vinden , wy niet qualyk gedagt hebben
eene korte fchets dezer vifite hier by te

voegen. \ \

Deze Heer Montanus was een wakker d. Mon-
man, die, had hy nog wat mogen leven, tanus

deze kerk grooten dienlt gedaan zou hierI" t

6
hebben, maar gelyk deze moejelyke vi-

J

overle-

'

fite zeer veel Predikanten afgemat , ver- den.

flonden, en als weggefleept heeft, voor-:

al , zedert zy van zo wyd een uitbreiding,

als wy hier na zullen zien
,
geworden is,

alzoo quam hy ook den 2iften April in 't

jaar 16j6. daar te derven.

Men zond derhalven den fden Augu-
ftus dezes jaars den Predikant Gualteras

Peregrinus na Ternate. Wat die daar

I verrigt heeft, blykt mede uit zyn hier

) nevens gevoegd rapport.

TIENDE HOOFDSTUK.

KErkelyk bericht van een vifite der Molukfche kerken en fchoolen , door D. Pe-
regrinus in V jaar 1676. Zyn komft in Ternate, en hoe hy daar ontfangen is.

Slegte bevinding van de kerk hier. Zyne verrichtingen. Komft van den Heer Hurdt,

en van D, Durant. Invoering der kerken-order hier. D. Peregrinus vertrek na

Manado. Zyne verrichting aldaar. Bevind de fchool en kerk hier redelyk. Komt
op 't eiland Sangir. Zyne bevinding van de fchoole op Taroena, en Calongan. Laat
cp Sjauw naden ftaat der kerken en fchoolen van Tagulanda vernemen. Hy komt,

wa veel gevaar , op Tagulanda. Zyne verdere verrichting. Reden van de Jlegte

bevinding hier. Vyandelyke handeling van die van Sjauw tegen die van Tagulanda.

Zyne te rug-komfl op Manado. Verzoek der Tagulanders om eenige bezetting. Zyne
Eerw. nader getuigenis van dit volk. Als mede van Nagel-boomen , hier vallende.

Belofte van Binangkal van Chriften te worden. D. Caheing op Manado als Predikant.

gelegt, Vertrek van D. Peregrinus. Zyne wederkomft op Ternate. Verkiezing van
Ouderlingen, en Diakenen. Zyne verdere verrichtingen. Hy neemt vyftien nieuwe
Ledematen aan. Verrichting op Batsjan.

Kerkelyk
bericht

van een

vifite der

Molukie
kerken en

i fchoolen,

door D.
I Peregri-

nus in 't

jaar 1676.

Vifite der kerken en fchoolen in de

Moluccos, door D. Gualterus Pere-

grinus zedert den f^^Auguftus in

't jaar lójó. tot den ifden Au-
guftus in 'tjaar 1677. gedaan.

IjV
V jaar 1676". op den f

den Auguftus

des naarmiddaags ten vyf uuren heb-

ben wy, in des Heeren naam, onze

reize van Amboina naar Ternate

begonnen, om aldaar, en op der zel-

ver onderhoorige eilanden, de kerken en

fchoolen te vifiteeren , en. vorders te doen

,

wat my {volgens myne commiflie) aanbe-

volen was.

Den 1 2.den dito zyn wy op de reede van
Ternate voor de Fortres Orangie aange-

komen, en aldaar geankert, en met de Boot
aan land gegaan zynde , wierden wy van
den opper-gezaghebber , en andere Offi-

cieren, vriendelyk verwelkomt.

I. Deel.

Den ijden dito, des namiddags ten drie Zyn
uuren, is binnen het Fort Kerken-raadt komft in

gehouden , alwaar ik , binnen geftaan zyn- Ternate

,

de, hebbe de redenen myner overkomfte 2yn
te kennen gegeven, ende myne Credentie Eerw.

overgelevert , en ben toen van alle de leden daar on
.

1-

des Kerken-raads vriendelyken verwelkomt
fanSen ls '

geworden , en zy hebben verzocht , dat ik

in hunne vergaderinge het ampt van Prefes-

en Scriba wilde bekleeden
, gelyk ik dan ook

deede. Ik hebbe hen gevraagd naar den

ftaat hunner kerke , dien zy my zeiden

zeer fober en flegt te zyn 5 overmits zy

nu in drie jaren tyts geenen eigen Predi-

kant hadden gehad, en in den tyd van die

drie geheele jaren geen drie maanden van
Predikanten waren bedient geweeft, waar
door alles in de kerke was vervallen, en

verbyftert, en de gemeinte in getal en

kenniffe vermindert
,
gelyk ik ook naderhandt

niet dan te veel hebbe bevonden. Toen

E e e ver-

Slegte

bevin-

dingvan
de kerk

hier.
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Septem-
ber.

Zyns
verrich-

tingen.

Oétober.

Komft
van de
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verzogten ook dis van den Jierl^cn-raadt

,

dat ik toch eenigew tyd lang wilde by hen,

ende de gemeinte blyven, om Godes heilig

Woord te verkondigen , en het vervallene
,

zoo veele mogelyken -was, te 'helpen op-

rechten.

Den i6den dito hebbe '\k des voormid-

daags in het Duits, en des namiddaags in

het Maleits gepredikt, en het H. Avond-

maal afgekondigt.

Den 1 8den hebbe ik , neffens den Ouder-

ling , Mr. Anthoni Kramers, de Lede-

maten der gemeinte aan de tafel des Hee-

ren gaan nodigen.

Den 2iften dito hebbe ik in de kerke de

voorbereiding-, en proef-predikatieged^rt#.

Den ziften dito, hebbe ik des morgens

'm het Neèïhnds gepredikt, het H Avond-
maal aan vyfenvyftig perzoonen bedient,

en des naarmiddaags den Maleitfchen dienft

gedaan.

Den 2j-fien dito hebbe ik neffens een

Ouderling buiten het Fort de fchoole

bezegt , die. heel fober en flegt was , alzo

ik daar niet neer dan twaalf kinderen be-

vond te wezen , waar van maar zes de

Aldegonde vragen, en de andere zes de

Gebeden leerden], die, ondervraagt , niet

veel wijlen te antwoorden.

Den 3often dito he.bbe ik des voormid-

daags den Duitfchen ende des nademiddaags

den Maleitfchen Godsdienft gedaan.

Den 6den September heb ik zoo den

Duitfchen als den Maleitfchen, dienft ge-

daan.

Den 8ften dito ben ik in de polityke

vergaderinge binnen geflaan , verzoekende

van haar E. E. Agtbaarheden , dat zy

my doch geliefden te dimitteeren , om naar

Manado, Tagulanda, en Sangir te rei-

zen, om volgens myne commiiTie aldaar

mynen opgeleiden dien/l te verri[ten , te

meer , alzoo de MoufTon , haaft mogte ko-

men te veranderen , en ik dan die reize

niet wel en zoude konnen krygen , waar op

my van den Prefident en Gezaghebber
wierde geantwoordt , dat ik noch eenigen

tydt moe/ie blyven, en dat men de reize na

Manado ten allen tyden konde bekomen.

Den 1 3 den dito hebbe ik weder zoo den

Maleitfchen , als den Duitfchen Gods-
dienft gedaan.

Den ipden dito hebben wy wederom
Kerken-raadt gehouden. De aften der

zelver zyn in het Kerken -boek inge-

fchreven.

Den loften hebbe ik wederom zoo den

Duitfchen als Maleitfchen dienft gedaan.

Den zjfen hebbe weder voormiddaags

Duitfch gepredikt , en des nademiddaags

den Maleitfchen dienft gedaan.

. Den 4^en hebbe ik des voormiddaags

Duitfch gepredikt, en D. Durant , die met

den Ed. Agtb. Heer Gouverneur Hurdt

op Maleyo overgekomen was , heeft, des

namiddags den Duitfchen dienft gedaan.

Den oden dito hebben wy wederom
Kerken-raadt gehouden, waar in ik het

ampt van Prefês" , en D. Durant van
Scriba bekleedde , hebben eenen nieuwen
Ouderling , en een nieuwen Diaken

,

verkooren, en op alles, V geen tot ftigtinge

van Gods kerke kon.de dienen , goede order

gcftelt , en de kerken-order van Amboina,
(zoo veel applicabel) in de kerke van
Ternate ingevoerd , en van de kerken-
handelingen aan den Ed. Agtb. Heer,
Gouverneur Hurdt rapport gedaan, dat

zyn^ Ed. zich wel heeft laten gevallen,

Den 1 iden heeft D. Durant zoo voor ais

namiddaags den 1 Predik - dienft waarge*

nomen. i

Den i8den dito hebbe ik voormiddags

in V Hollands gepredikt , en D Durant
des namiddaags den Maleitfchen dienft

gedaan.

. Den ziften Oclober ben ik, met Sinjr.

Dirk de Ghein , en -den E. Secretaris,

Andries Oloft, en den Krank-bezoeker
Adriaan de Jongh, aan boort van het

Fluit-fchip de Heïena gegaan, om onze
reize naar Manado te vervorderen

, en

hebbe op die reize alle Sondagen den Pre-
dikdienft wel waargenomen.

Den 6ten zynwy op Manado al te za-
men wel en gezond gearriveert. ;•
Den 8'ft én dito- hebbe ik voormiddags

den Duitfchen Prèdikdienft verrigt , en

twee perzoonen. getrouwd, en des naar-

middags den -Maleitfchen dienft gedaan,
en zes kinderen gedoopt.

Den pden': dito hebben wy de fchoole
gevifiteert , die wy in een rcdelyken-ftaxd-

hebben 1 bevinden, de oude luiden en vvl-

waffene hebben wy in de fondamenten der

Chriftelyke religie onderzogt , die meeren-

deels goede beginzelen van de kenniffe

Godts betoonden te hebben ; hebben ook de

zelve ernftlyken aangemaand , tot neerflig-

heit in die dingen , die God den Heere , en

hunne- eigene zaligheit , betreffen. IVy heb-

ben ook den Krank-bezoeker, Adriaan

de Jong , er.de de Schoolmeefters , de

kerk f
order voorgeleezen , ende ter hand

gefield, en tot vlytigheit in hunnen dienft

vermaant.

Den 11 den, dito zyn wy wederom fzeil
gegaan, om onze reize naar Sangir te ver-

vorderen.

Den zften dito zyn wy op het eiland

Sangir in de Negry Taroena al te zamen
gelukkig en gezond gearriveert , en heb-

ben op den 2oftfn dito aldaar gepredikt,

en eenendertig kinderen, en acht völwaf-

fenen, aldaar gedoopt.

Den 2den December hebben wy in de

Negry Taroena de fchoole bezigtigd, en

daar in bevonden honderd vyftig kinderen,

en

1676.

Heer
Hurdr,en
van D.
Dutanto

En in-

voering

der kerk-

order

hier.

D. Peré-

grinus

vertrek

na Ma-
nado.

Novem-
ber.

Zyn e

verrich-

ting al-

daar.

Bevind
de fchooj,

en kerk

,

hier re-

delyk.

Komt '

't eiland

Sangir.

Decem-
ber.

Ia 't

1*
rins,



'1676. efi inaren de abfenten, volgens de getuige-

Zyne be- n^Fe des Konings van Taroena , ende des

vinding Schoclmeefters , ook nog wel zo veel.

van de jn deeze fchoole was niet een Cate-

op TV chifmus te vinden, daar was ook niet een

roena.endifcipel, die daar eenige kennijje van had-

Calon- de, om een vraage daar uit te beantwoor-
San* den. Daar waren noch zommige Aldegon-

des Vraag-boeken, die veele noch redelyken

wel wijlen te beantwoorden-, ook waren

daar zommige Genefes, en Cafpari Wil-
tens, daar in de kinderen leerden leezen

,

en veele daar in redelyken hadden toegeno-

men, veele konden de Gebeden, ende de

vyf Hoofdftukken der Chriftelyke Reli-

gie van buiten.

Den j-den dito hebbe ik in de Negry
Calongan {welke Negry mede onder den

Koning van Taroena behoort ) gepredikt

,

achtien kinderen, en twintig volwaflenen

gedoopt, en eenen meefter HenrikTehou,
zynde een van de Schoolmeefters van Ta-
roena , aldaar tot ordinair Schoolmeefter

ge/lelt, om aldaar de kerk- en fchool-

dienft als Schoolmeefter te bedienen.

Den oden dito heb ik weder op Taroena
gepredikt , en vyftien kinderen gedoopt.

In deeze Negry worden alle avonden de

Avond-gebeden gedaan , en zynde kinde-

ren, en de volwaflenen, in de Hoofd-
ftukken der Keligie onderweezen.

Den jden dito zyn wy van Taroena
wederom aan boord gegaan om onze reize

naar Sjauw, £/z Tagulanda , voort te zet-

ten; dog alzoo wy, vermits contrarie flerke

wind en Jlroom, uit die Baei niet koflen

geraken, ben ik den 13 den dito (aan boord

des voormiddags gepredikt hebbende) van
boord in de Negry Taroena gegaan , en

heb des namiddags aldaar in het Maleits

gepredikt, en vier kinderen gedoopt, en

wy zyn den zelfden dito des avonds de

voornoemde Baei uitgelaveert , om onze

reize en commiflïe op Sjauw, en Tagu-
landa , te vervorderen-, maar alzoo wy
contrarie winden en Jlroom kregen , zyn wy
buiten het eiland Sangir omgedreven

,

konden ook naderhand geene van de voor-

noemde eilanden
(
overmits de harde en Jler-

ke contrarie flroomen ) aandoen ofte bezei-

len , ynaar zyn verre afgedreven tot bykans

aan Miau toe , en na veel moeiten en

zukkelen , niet zonder gebrek van kofi

,

zyn wy door de ftraat van Lembe geraakt

,

ïn'tiaar
ent*e ^m 3

den January in V jaar 1677. we-

1677. der op Manado gearriveert.

Den ioden dito hebbe ik op Manado
des voormiddaags Duits, en des namiddags

Maleits gepredikt.

Den 1 fden hebben de polityke Commif-
fariflen een Coracor naar Sjauw afgevaar-

digt, om den brief van den Agtb. Heer
Gouverneur Anthoni Hurdt aan den

Spaanfchen Kapitein aldaar te behandigen,

Janua-

rius.
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en refcriptie daar op te verwachten. By
deeze gelegenbeit hebbe ik

(
alzoo ik zelve

doen ter tyd niet wel te pas was ) den Krank-
bezoeker, Adriaan de Jong, en meefter
Henrik Sybrandtzen, mede naar Tagu-
landa overgezonden, om naar den ftaat der

kerken en fchoolen aldaar te vemeemen,
en my pertinent rapport daar van te doen

,

die den iften February weder op Manado
zyn gearriveert, ons te kennen gevende,

dat de kerken en fchoolen op Tagulanda,
gants en ten eenemaal vervallen waren , en

dat op Minanga, zedert het vertrek van
zalf. D. Montanus, en op Tagulanda nu
in den tyd van twee maanden, geheel geen

kerk- of fchool-dienft en was gepleegt,

noch eenige openbare Gebeden o/ifekerken-

oeffeningen gedaan, gelyk uit de fchrifte-

lyke rapporten, en V dag-regifter kan ge-

zien worden. De reden ts, om dat beide de

fchoolmeefters vreesden te zullen vermoor

t

worden.

Ik ben derhalven te rade geworden, met
een Coracor naar Tagulanda over tefchep-
pen, om den vervallen fiaat van de kerk en

fchoolen (zo veel my doenlyk is) te her-

flellen.

Den 8ften February hebbe ik met mee-
fter Henrik Sybrandzen met een Coracor
van Manado naar Tagulanda onze reize

aangevangen, en zyn wy den izden dito

naar veel moeiten , en

perykel van te zullen

gulanda aangekomen, gingen noch op dien

zelfden dito in de fchoole, alwaar wy den

Schoolmeefter met elf kinderen hebben

gevonden.

De'n 1 3 den dito hebben wy ^fle inwoon-

ders door den Maronhi laten aanzeggen
,

dat zy des anderen daags, zynde Sondag

,

alle te zamen zouden in de kerke komen ,

om de predikatie van Gods Woord aan te

hooren , en hunne kinderen ten doop te

brengen-, hebben ook den zelfden dito de

fchoole wederom bezigtigt , en daar in

tweeentwintig kinderen bevonden, die

gants weinig op de vraagftukken van de

Religie wijlen te antwoorden.

Den i4<ten hebbe ik den Godsdienft op

Tagulanda verrigt, en vierenvyftig kin-

deren gedoopt , de kerke was gepropt vol

menfchen; ik hebbe hun, na de predikatie

,

aangezegt, dat zy des Woensdaags daar

aan wederom zouden in de kerke komen,

om Gods Woord aan te hooren, en dat zy

de rejle van hunne ongedoopte kinderen zou-

den ten doop brengen.

Den ifden hebbe ik met den Subftituit

Koning ofte Prefident , ende zynen raad

,

vergaderinge gehouden , en hun afgevraagd

,

hoe en wat de oorzake was van het deerlyke

vervallen der kerken en fchoolen , en van

den waaren Godsdienft , V welk was regel-

regt flrydende tegen het accoord , en ver-

E e e 2 bondt
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bondt tujfchen de E. E. Agtb. Compagnie
en de vourige Koningen opgerigt, als ook

tegen hunne eigene beloften, noch laaftmaal

aan zalr. D. Montanus gedaan; hun met

eenen voor oogen feilende die febrikkelyke zoo

tydelyke ah eeuwige oordeelen en Jlrafftn , die

zy zekerlyk daar over badden te verwagten.

Hier op bleven zy Jlaan als verdomd.

Daar na gaf de oude Goegoegoe tot ant-

woord , dat de voorgaande Koningen , ende

zy zelve , den Godsdienlt en fchoolen wel

hadden gehar.dhaaft , ende den inwoonderen

met goede exempelen waren voorgegaan;

daf ook deeze tegenwoordige Koning , ofte

Prefident , zyn devoir wel hadde aange-

wend^ ende gaarne zoude den welfiand der

kerken en fchoolen zien ; maar dat eenige

zyner Officieren, als ook zytte onderzaaten,

hem niet naar hebooren wilden gehoorzamen,

en dat zy derhalven wel.hertelyke •Wjènfcbten,

dat hun van de E. E. Agtb. Compagnie
een Sergeant met eenige Hollandfche Sol

daten moeten toegezonden werden, om al-

daar te refideeren ,• dat als dan de rebelli-

gen beter in dwang gehouden , en zy tegen

hunne nabuurige vyanden te beter befchermt

zouden zyn.

Zy verbaalden insgelyx , hoe op den 4den

July, in V jaar 1676, de Koning van

Sjauw met zyn Hongi op Tagulanda ge-

komen , ende aldaar twaalf dagen op de

reede verbleven was. Etfchende van de

Tagulanders omtrent honderd Slaaven

,

en ah hy daar quam te arriveeren , dat zy

hem zeilden brengen Hoenders , Rys
,

Toebak , Pinang , Sagueer , &c. , en

dat zy hem zouden erkennen voor hunnen

Heere ; waar op zy hem tot antwoord

gaven ,
geenzins , dewyl zy anders geenen

Heer erkenden ah de E. E. Compagnie,
•waar op de Sergiant van de Spanjaarts

antwoordde , indien zy de voornoemde Slaa-

ven niet en wilden geven , enden Koning
van Sjauw niet en wilden voor hunnenüeer
erkennen , dat hy la/l hadde van zyn opper-

hooft , dat zy niet weder zouden naar

Sjauw keeren, al zouden zy alle dood-ge-

flagen worden; waar op de Prefident met

zyn Babatos{weegen; doch meeiter Andries

antwoordde: Gy, Sergeant, zegt, dat gy
zulk een order hebt van uwen Kapitein, gy
kundt zo lange blyven tot datgy alle de moord

Jleekt ; doch wy zullen u niet zo veel geeven

als een muis , voor ende aleer dat wy andere

order hebben van de Compagnie.
Ik bebbe hen wederom gevraagt , waarom

zy niet in hunne Negry op Pehe gingen

woonen, gelyk zy aan D. Montanus belooft

hadden Zy antwoordden , dat zy , aldaar

by tnalkanderen in eene Negry woonende,

hun eiland, ende haven, van roovers, en

vyanden van andere plaatzen , niet en

'zouden konnen bewaren, en dienvolgens

hun land heel onvry zoude zyn, en dat

Vyande-
lyke han-

deling

van die

van
Sjauw
tegen die

van Ta-
gulanda.

U K S E
D. Montanus hun hadde belo'ft , eenige

quantiteit bus-poeder, en kogels te zullen

verfchaffen, om zich in de Negry te ver-

weeren, maar dat hy zyn belojteti niet was
nagekomen.

Ik bebbe hun afgevraagt, of zy de Agtb.
Compagnie ook wilden getrouw e» gehour-

zaam blyven in allen deelen, en inzonder-

heit den Godsdienlt, kerk, en fchoolen

wederom opregten, en banthaven , volgens

accoort, 't welk hun voorgaande Koning,
Anthoni Bapeas , met de Agtb. Com-
pagnie hadde opgeregt.

Zy gaven tot antwoord, dat zy de Com-
pagnie wilden getrouw blyven in eeuwig-

heit , den Godsdienlt wederom opregten ,

en de fchoolen berjiellen , zo veel hun
eenigzins doenlyk zoude zyn , en dat zy ook

de helpende band van de E. E. Agtb.
Compagnie vet zogten , op dat zy de re-

bellen , ende haare nabuurige vyanden
,
ge-

megzamen wederftant zouden konnen bie-

den.

Ik hebbe bun', weder afgevraaat , of zy
vok iets tegens hur.ne Schoolmeelters balden

in te brengen, en of zy ook eenig misnoegen

in een van b, iden hadden.

Zy antwoordden dat zy in meefter An-
dries Fortados volkomen goed genoegen had-
den. Aangaande meeiter David Jacobus
daar waren voor dezen wel eenige quade
geruchten door valfche tongen van uit-

gejlroit ; maar dat zy de zaake nu naauwer
hadden onderzocht , en alles bevonden leugens

te zyn, en dienvolgens nu met hem verge-

noegt waren.

Ook hebbe ik meefter Andries Fortados

afgevraagt , of hy deeze vergaderinge ook

ieiwes voor te dragen hadde, en of by ook

op iemand misnoegen hadde.

Hy gaf tot antwoord, dat hy in niemand,

groot ofte klein, misnoegen hadden, dan al-

leene in den perzoon genaamt Abdul , zynde

een vriend ofte bloed-verwunt van den Ko-
ning van Sjauw, woonende op het eiland

Tagulanda , die hem hadde wil en laten

vermoorden , waar toe deeze Abdul aireede

de waardye van een halve Slaave aan ande-

ren hadde geprefenteert , waar over hy

zeer ontrujl was , en zyn fchoole niet hadde

derven waarnemen
, gelyk de voornoemde

Abdul zelver in den vollen raad hadde be-

kend , met byvoeginge van

aan die van den raad.

Zo hebbe ik ook de Schoolmeefters tot

naarftigheit en yver in hunne kerk- en

fchool dienften vermaand, en hun die zel-

ve wederom aanbevoolen , en meefter Da-
vid Jacobus wederom naar Minang* toe-

gezonden, ende opper- hoofden vermaand

naerfiige tpzigt op de Schoolmeefters te

nemen , en hen in hunnen dien/l te handha-

ven; 't welk zy belooft btbben te zullen

doen.

Den

167%

dreigementen
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ting.

1677. Den ijten dito, op Vfoonsdag, bebbe ik

wederom op Tagulanda gepredikt , en negen

kinderen gedoopt.

Den nften dito bebbe ik wederom gepre-

dikt , eenige kinderen gedoopt, en vier

paar perzoonen in den Houwelyken ftaat

beveftigt.

Ik bebbe ondertujfchen alle dagen de

fchoole bezogt, en de kinderen geëxami-

neerd , die in myn aanweezen aldaar in een

redelyk getal vergaderden, en veele op myn
voorgeftelde vragen redelyk wijlen te ant-

woorden , en zyn wy den ziften dito we-
derom met een Coracor van Tagulanda
vertrokken , ende den zöften dito weder op

Manado gearriveert, en op den zjften dito

volgde ons nocb eene Corracor van Tagu-
landa op Manado , ophebbende beide de

Goegoegoe 's , met noch eenige andere Offi-

cieren van Tagulandaj verzoekende van
den Vaandrig, en Opper- hoofdt van
Manado , dat zyn E. hun geliefde een

Sergeant met vier Soldaten mede te geven

,

om aldaar garnizoen te houden, teneinde

zy des Konings gezag over zyne onderza-

ten zouden helpen ftabileeren.

PVaar op de Vaandrager tot antwoordt

gaf, dat hy daar geen coramiffie toe hadde

,

en dat zyn voorzaat Jochem Sipman daar

voor dezen Soldaten met een Corporaal

hadde geleidt, maar dat de Heer Franks

dezelve daar van daan hadde doen vertrek-

ken, daarom, byaldien zy een Sergeant met

Soldaten begeerden, om op Tagulanda te

reiideeren , dat zy zulx op Ternate van
den E. Heer Gezaghebber ofte Gouver-
neur, die aldaar rnogte zyn, ende het op~

per-gcz&g over deeze plaatzen hadde , moe-

ften verzoeken; gelyk zy dan ook zeiden

zulx te willen doen.

Deze Prefident, ofte provifioneele Ko-
ning (zo het bleek) heeft weinig gezags

over zyn onderzaten , en een yder doet hier

onverbeurt, wat hem goeddunkt, en zy

leven als wilde menfehen in allerhande

godloosheden en grouwelen, zonder ge-

Jlrafi te worden. Het ftaat wel te vermoe-

den , dat veele van deeze Tagulanders van

de Sjauwers, ende de Spaaniche Paapen,

tegens hunne Overheden geftyfd en opgerok-

kend worden, met welke zy veeltyts ver--

keeren, en ommegaan.

Daar wierden op Tagulanda op verfchei-

den plaatzen groote Nagel-bomen gevon-

den , en hebben daar buiten allen twyffel nog

veele hier en daar in verborgene en niet wel

toegankelyke plaatzen , welke Nagelen zy

aan de Spanjaarden op Sjauw heimelyken

weten te verkopen , alzoo de Sjauwers
hunne Nagèlr-bomen van Tagulanda eerft
gehaalt hebben.

Den zSften February bebbe ik weder op

Manado voor- en namiddags den predik-

Zyn
Eerw.
nader ge-

tuigenis

van dit

volk.

Als mede
van de
Nagel-

boomen

,

hier val-

lende.

dienft waargenomen

,

gelyk ik voort alle

Sondagen bebbe gedaan j vernemende onder-

tujfchen naarfielyk naar het kven en omme-
gang zo van de Hollandfche als Jnland-
fche Chriftenen , waar onder ik veele ge-
breeken en grove zonden bebbe bevonden in

fwang te gaan , als inzonderheit de zonden
van Hoererye, Concubinagie , Overfpel,
en Polygamie, bloed -fchande, fchnkke-
lyk vloeken, en lafteren van den name
Gods.

Welke ik met alle kragt bebbe te«cn-

gegaan, zoo in 't openbaar, als in 't by-

zonder, met vermaanen , beflraffen, dreigen,

en met overtuigingen huns gemoeds uit Gods
Woord , zo dat ik door de medewerkinge
van Gods Geeft, de luiden op een heel

anderen ftel bebbe gekregen , waar door men
nu onder de Hollanders zodanig vloeken en
Godslafteren niet en boort. De meefte heb-
ben hunne Byzitten getrouwt , en de anderen
hebben ze verlaten, zo dat zy nu als

Chriftenen beginnen te leeven , en neerftic

den Godsdienit oejfenen.

De Inlandlche Chriftenen komen ook
neerftiger tot het gehoor van Gods Woord,
ende de Catechizatiën , belooven ook hunne
ongetrouwde Wyven , ofte Byzitten, te

zullen trouwen, en zich by eene vrouwe
te zullen houden , en de ancLre te verlaten,

en hebben ook zommige Alphoereezen bet

Chriftendom aangenomen, en eenige laten

zich nog onderwyzen. Staat ook aan te

merken, dat Binangkal, Koning van Cau-
dipan , met alle zyn volk dus lange

Mahhommedaanfch geweefi zynde , het

Chriften geloof wil aannemen , hebbende

zelf met eenige van zyn Officieren, en al

zyn volk, infhet gehoor van myn predikat-.en

en Maleitfen Godsdienft geweeft , en al

een kerk, en een huis voor een School-
meefter opgeregt , verzoekende dat men hem
een goeden Schoolmeefter wilde toezenden,

om hem , ende zyne onderzaten , in de

Chriftelyke Religie te onderwyzen , waar
over {gelyk hy ons heeft ontbooden) de Paa-
pen van Sjauw hem zeer gedreigt hebben

,

zeggende, indien Binangkal de Inlandfche

ketterfe Religie wilde aannemen, en niet

de Roomfch-Catholyke, dat zy de kerke
zouden laten afbranden, hem insgelyx drei-

gende met den Koning van Sjauw
, fpre-

kende zeer lafterlyk van de Staten van
Holland, en de Agtb. Compagnie ; niet

te min gaat Binangkal, Koning van Cau-
dipan, everifterk met zyn voornemen voort,

waar toe wy zyn E. ook goeden moed, en

couragie hebben ingeftampt.

Den ijftefi bebbe ik wederom als voren

den Godsdienft in de kerke gedaan, en

myn affebeit van de gemeente genomen, en

toen aan den Eerw. D. Zacharias Caheing,

die als ordinaris Predikant en opziender

der Manadifche kerken geftelt, en veror-

dineert is, de bezorginge van de kerkelyke

E e e 3 zaa-

1677;
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Julius.

zaaken, ende den waaren zuiveren Gods-

dier) ft aanbevolen.

Ik ben den zfön des avonds aan boord

van het Jagt Boero gegaan , om myn keer

weder naar Teinate , en van daar na

Amboina te nemen.

Den f
den Juny , op Vimtex-avond , zyn

wy -wederom op de reede van Maleyo ge-

arriveert, hebben ons anker geworpen, en

zyn aan land gegaan.

Den 6den, p Pinxter-^ïg, hebbe ik des

voormiddaags den Hollandfchen , ende des

namiddags den Maleitfchen predik -dienft

waargenomen.

Den pden hebbe ik den Kerken-raad by

malkander laten roepen , waar in wy tot

Ouderlingen hebben verkoren in de plaats

iian meefter Anthoni Kramers , Pieter

Titus, en in plaats van Johan Lopis,

Johan Franfen. Tot Diaconen in plaats

van Pieter Titus, Andries Kors, en 'm

plaats van Jan Franfen, Dirk van Klee-

verskerken.

Den 1
jden dito hebbe ik des voor- en

namiddags naar de predikatièn de verkóoren

Ouderlingen ende Diaconen naamen van

den predik-floel afgeleezen, .en het bedienen

des H. Avondmaals verkondigt.

Den 2often hebbe ik weder als vooren

der Ouderlingen en Diaconen naamen af-

geleezen , ende de bedieninge des Hoogwaar-

di^en Avondmaals verkondigt , en vorders

de nieuw-verkooren Ouderlingen ende Dia-

conen in hunnen dienft beveftigd.

Den ziften, nften, en z^*- hebbe ik

met beide de Ouderlingen Jan Franfen , en

Pieter Titus de leeden der gemeinte bezogt,

en hen tot het gebruik van des Heeren H.
Avondmaal genoodigd, en aangemaant.

Den Zfften, op Vrydag, hebbe ik de

proef- en voorbereidings- predikatie , des

•voormiddags in 't Hollandfch , en des na-

middags in 't Maleits gedaan, en vyftien

nieuwe Ledematen in de gemeinte aange-

nomen.

Den zy^n hebbe ik het Heilig Hoog-

waardige Avondmaal , zo in het Duits

,

als in het Maleits , aan de gemeinte bediend.

Ik hebbe alle de volgende Sondagen in

de maand van July des voormiddags in het

Duits , en des namiddags in het Maleits de

167?;
predik-dienjlen naar myn vermogen waar~
genomen, verfcheide kinderen en volwafle-

nen gedoopt, menigmaal de fchoole ge-
vifïtecrt , de leeden der gemeinte gecate-

chizeert, en zoo menigmaal, als ik tyd

hadde , den eenen voor, ende den anderen

na
, ftittelyk in hunne huizen bezogt

,

't welk ik zag hen zeer aangenaam te zyn.

Den iften hebbe ik weder des voormid- Auguftuj.

dags den Duitfchen, ende des namiddags
den Maleitfchen dienft gedaan , ende myn
affcheit van de gemeinte genomen.

Den 4<len dito heeft de Agtb. Heer
Gouverneur Padbrugge met zyn ganfehen

Raad , ende den geheelen Kerken- raad , my
uitgeleide gedaan uit de FortrefTe Orangie
tot aan het buiten bolwerk , alwaar de voor-

fchreven Heer Gouverneur, en Kapitein
Sweerius , na veele onderlinge heil- en

zegen-wenfehingen , hun affcheit van my
hebben genomen , ende de refle met my in de

Boot flappende, bragten my op het Jagt
Boero, alwaar wy ons behooriyk affcheit

van malkanderen hebben genomen.

Den iyden hebbe ik op Batsjan des voor- Zyne
middags in 't Nederlands,*» des namiddags verrich-

in 't Maleits gepredikt, en een kind ge-W£
doopt , en ben den zelfden dag weder
fcheep gegaan.

Onderftond

G. Peregrinus.

Men ziet uit dit Kerkelyk vertoog
weder, wat deze Heer op dien togt al

geleden, in wat ftaat hy de kerke daar
alomme bevonden, en wat hy met zyn
continueel prediken in het Neerduits, en
Maleits, met zyn geftadig vermaanen,
leeren, en bezoeken van deze fwakke
naam-Ghriftenen , egter in dien korten
tyd al gevordert heeft , dat van meer ge-
volg zou geweeft zyn, zoo men daar

wat meer Taalkundige Predikanten op
een en den zelven tyd gehad had, daar
'er noit meer , dan twee te gelyk ge-
weeft zyn.

Ik heb hier by ook een kort Schetsje

van deze vifite van D. Peregrinus, even
als dat van D. Montanus, gevoegt. *

#*.

ELFDE HOOFDSTUK.
DDurant in dit jaar op een

. 1676. herwaards gezonden.

D. Peregrinus -weer in Amboina.
den. In 't jaar 1680. D. de

D. Stumphius. In 't jaar 1683.

Sluis in 't jaar 1684. na Amboina
Iaat/h door den Heer Padbrugge

tocht herwaards overleden. D. Burenus in 't jaar

D. Caheing in 't jaar 1677. op Manado gelegt.

D. van der Sluis in 't jaar 1678. her-waards gezon*

Leeuw , en D. Caheing na Amboina gezonden.

predikt D. de Leeuw Sangireefch. D. van der

D. Hek komt met D. de Leeuw zamen. Welke
niet zeer bemint wort. Verder^ aanmerking van den

Schry-
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Van de Kerk- en School-viiite van D. Gualterus Peregrinus in de Moiuccos,
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Schryvei; over beide deze Hoeren. Lof van D. de Leeuw, en zjwagting by haar

I

Edelheden. D. Hck.'j onvoorzigügheden. In V jaar 1688, D. Carnmiga hier ge-

.1 ,

plaat/l^. D. Hek JiiHen bediening verzonden. Z}#<?.jammerklagten op Batavia. De
Krank ?J?e;z,oeker Bertram in V jaar 1684. op Batavia. D. de Leeuw komt ais wettig

Predikant van hier op Batavia. Ferder verhaal van de handelingen met D. de Leeuw
en D. tjel}., ..Hun beider vertrek . na V vaderland in dit jaar. Aanmerkingen van den

Schryvei" ovp - de behandelingen van iMar Edelheden en den Kerken-raad op Batavia,

omtrent D.,de Leeuw.
;
Zommigen laten zich te veel aan de gunft der Grooten, en te

•weinig aan 7 recht man een verongelyk ten broeder, gelegen leggen. Groot' onderfcheid

tujjchcn V gedrag, en de dienften, van D. de Leeuw, en van-D. Hek. D. Hek
befchreven, Brief van den Kerken-raad van Batavia aan D. Hek , in V jaar 1687.
Vergelyking van beider gedrag in V vaderland.

1676.

D. Du-
rant in

dit jaar

op een

togt her-

waards
overle-

den.

D. Bure-

nus in 't

jaar 1676.

her-

waards
gezon-

den.

D.Ca-
heingin't

jaar 1677.
opMana-
dogelegt.

D.Pere-
grinus

weer in

'Amboi-

na.

D. van

der Sluis

in 'tjaar

1678.
her-

waards
gezon-
den.

In 't jaar

:
1680.

D. de -

Leeuw.
D. Ca-
heingna
Amboina
gezon-

den.

IN
de maand Oóloher vertrok ook

herwaards met den Heer Commif-
faris , jlntoni Hurdt , de Predikant

,

Petrus Durant) uit Amboina (ge->

lyk wy dat ook uit het rapport van

D- Peregrinus zagen) maar die Heer
quam den Sften December , by zyn te

rug-reize na Amboina, omtrent Boero
te ftervenj beha!ven dat hy tot de kerk
van Ternate.geen betrekking, en alleen

den voornoemden Heer ComfnirTaris ver-

zeld had. ;
5

-
,

Den ióden December in 't jaar \$j6.
wierd D. Jaeobus Burenus by haar Edel'7

beden herwaards geordonneerd, en zou
ook Zacharias Caheing , na zyn' Perem-
ptoir examen herwaardsgezonden werden.

Waar.Du de Large vervaren zy , blykt

my nergens > maar wel,, dat D. Burenus

in 't jaar 1677. hier, gekomen, en ook
waarfchynelyk in dit;- jaar hier overle-

den zy.

D. Caheing) den fden Maart in Am-
boina Predikant geworden zynde, ver-

trok van daar den ifden herwaards, en

wierd, na zyn komft, op Manado ge-

plaatft, daar hy, volgens 't geen ons uit

D. Peregrinus rapport blykt, den liften

Mai dezes jaars reeds lagj waar na D.
Peregrinus in Auguftus weer in Amboina
gekomen is.

Den 1 f
den en 2often December vond

men op Batavia goed, D. Carolus Man-
ieau herwaards te zenden ; dog hy wei-

gerde ditj maar in 't jaar 1678. wierd de

Predikant, Cornelius van der Sluis, na
dat hy den S^n April in Amboina Pen-

emptoir geexaroineert was , den iften

Juny herwaards gezonden.

Den ipden December, in 't jaar 1678.

bleek by 't fchryven uit Ternate aan die

van Batavia, dat hier een groote deüre

voor het Chriflendom (zo men zeide)

geopent was, weshalven zy daar om nog
drie Predikanten verzogten.

Den Sften January, in 't -jaar ï68oj
wierd D. Cornelius de Leeuw

,. door haar

Edelheden van Batavia herwaards geor-

donneeerd, en gezonden ; in 'welk zelve

jaar den 1 oden Juny D. Caheing van hier

na Amboina vertrok.

Den loden December dezes jaars or-

donneerden haar Edelheden D. Joh. Fre-

dericus Stumphius wel herwaards , dog
men zond hem daar na elders,

In 't jaar 1Ó85. zie ik, dat D. dv
Leeuw. ( de eenigfre die dit gedaan heeft

,

en waar over hy in 't jaar 1685-. of 't jaar

1686. ook op een byzondere wyze in

foldye , zoo ik meine tot honderd twin-
tig gulden toe ,ter' maand, verhoogt
wierd) al Sangirees predikte.

D. van der Sluis bleef daar nog by
hem tot het jaar 1684, quam den zpften

Maart weder in Amboina, van waarin
April de Predikant Mattheus Hek her-

waards vertrok.

Dus lagen hier D. D. de Leeuw , en
Hek te zamen van 't jaar.16.84, en zo°
vervolgens, beide aan 't Kaiteel , hoewel
de Leeuw meeft altyd met vifiteren der

buiten-kerken , die nu al wakker aange-

groeit waren , bezig was.

Hy wierd van den Heer Padbrugge
niet zeer bemint j en vermits zyn Eérw.
by 't waarnemen van zyn dienfl: .op de
buiten-Comptoiren, nu en dan wel een

voordeeltje 't zy met Caret , Vogel-
nesjes, &c. (zonder de Compagnie, of
iemand daar by te benadeelen ) deed , dat

zekerlyk eene geringe vergelding voor al

zyne extraordinaire moeite, Taalkunde,
en neerftigheit was, zoo wierd hem dat

niet alleen van dien Heer, en veel ande-

ren, benyd , maar men gaf zyn Eerw. ook
een zeer quaden naam , als of hy. meer
werk van zyn negotiëren, dan van zynen
dienfl, maakte j en ik vind in de in-

ftrucTie, door den Heer Padbrugge aan

zynen vervanger den Heer Lobs gelaten,

een palTagie ten lafte van een Predikant

zonder naam ( 't geen niemand dan deze

zyn kan) waar by hy verdagt gemaakt,

en te boek geftelt word, als een man,
die , na dat hy den Koning van Mange-
nitoe, T'akineta genaamt, na verfcheide

dingen, of hy die te koop had, en ook

eindelyk na eenige onegaele Goude
knoopjens , die hy aan zyn wambais

droeg, gevraagt had, van dien Koning
als. een, die al te zeer een anders goed

begeerde ,
gevraagd . wierd , wat die
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1684. woorden ran Paulus: Gy en zult niet be-

geeren , zeggen wilden; een vraag, die

ik noit gelooven zal, dat die Koning,
die daar als zeer zedig befchreven wierd

,

aan eer. Predikant ( al had hy fchoon al

die groote fwakheit, van 't zyne waarlyk

te begeeren) gedaan heeft, om dat dit

met de agting, die de inlander voor een

Predikant heeft , en nog veel minder met

zyne gewoone eerbied , en onderwerping

aan zyn meerdere in 't gemein , overeen-

komt} maar dit wil ik wel gelooven,

dat de nyd der Grooten, en hun qualyk

fpreken van dezen man, veel aanleiding

tot het qiuaJfpreken en fchryven , zoo
van dezen Heer de Leeuw , als van andere

Predikanten , zonder dat zy dit egter

verdienden, gegeven heeft ; al 't welke

wy den een en den ander, als zeer on-

kundig, hoe zwaar de dienft van een

wakker Predikant is, van herten ver-

geven.

Hier en daar in die inftru&ie zyn ook
klare blyken, dat zyn Ed., die niet zeer

fterk voor het voortzetten van den Gods-
dienft , maar fterk voor de menagie was

,

het werk der bekeering aldaar, en den

yver van dezen man, om dit voort te

zetten, niet zeer goed keurde, meinende

het vry beter te zyn, dat dit van de

Leeraars (waar mede hy niemand, dan

D. de Leeuw, meinen kon) zoo fterk

niet wierd voortgezet. Meer eer zou
het den Heer Padbrugge geweeft zyn,

dien Heer wat meer, dan wel gefchied

is , de behulpzame hand te bieden , hem
wat minder te benyden, en ook wat
minder onnoodige menagien, vooral op
't kerkelyke, te zoeken: want na allen

fchyn is het dien Heer veel grooter doorn
in zyn hert, dan zyn vervanger, geweeft,

te zien, dat D de Leeuw een veel groo-

ter getal van leerlingen, dan wel andere

Predikanten
,

gehad heeft , om welke
bequaam te maken tot het waarnemen
der kerken en fchoolen op deze en gene
dorpen der buiten - eilanden , hy voor
ieder leerling ( die met 'er tyd tot zeven
ftuks aangegroeit zyn) drie Ryksdaal-
ders 's maands plag te trekken.

Het is te gelooven, dat deze Heer
de Leeuw, nevens andere menfehen, en
Predikanten , zyne gebreken zal gehad
hebben; ook keure ik 't vlak af, dat
een Predikant zich met den koophandel

,

of zaaken buiten zyn bediening , be-
moeid ; maar dit is ook zeker, dat het
een zeer Taalkundig , bequaam

}
en neer-

ftig man geweeft is, en dat 'er geen
zwaarder werk voor een Predikant in

Indien , dan deze Ternataanfche kerk-
en (chool vifite , en geen langduriger,

gevaailyker,nog van meer onkollen voor
Hem , ergens in Indien my bekent is.

Aanmer-
king van
den
Schryver

cwer bei-

de deze

Heeren.

U K S E
Verdient nu zulk een man, die aller- 1684,

eerft zulk een vreemde Taal , als de Lof van

Sangrreelche , leerde, niet wat meer, D. de

als een ander? 't Is waar, dathy, be- Leeuw«

halven zyn wedde van honderd twintig

gulden ter maand, en behalven zyne

buiten- voordeden , twee laften Ryft,
en dit voornoemd leerlingen-geld , meer
dan andere Predikanten dier plaatze, trok;

maar ik zeg, dat dit op verre na de

buiten-gewoone onkoflen van die reis

niet heeft konnen goed maken.
En hoewel de Heer Padbrugge daar

rtiet fterk voor was, het blykt, dat haar

Edelheden dit in dien Predikant vry hoo-
ger, dan zyn Ed., geacht hebben, ge-

lyk zy hem ook den eerften van al de

buiten Predikanten honderd twintig gul-

den om de Ooft ter maand , ter beloo-

ning van zynen yver, gegeven hebben.

Ook heugt my nog zeer wel, dat ik En zyne

den Heer, Maarten Pit, ordinaris Raad agting by

van India, met veel lof in dezer voegen E
a

dej.

over zyn Eerw. heb hooren fpreken ; heden.

en uit zekeren togr, in 't jaar ió8p.

door den Vaandrig David Haak na de
Noorder-eilanden gedaan , blykt my, dat

hy ook de eerfte geweeft is, die opdeTa-
alautfche eilanden een meefter gelegt heeft.

Het ware maar te wenfehen geweeft,
dat die Heer in die zware hier op ge-
volgde gefchillen met D. Hek, en meer
andere moejelykheden , daar uit gefpro-

ten, niet ware ingewikkelt geweeft,
zoo zou die kerk zekerlyk nog veel

vrugten van zyn Eerw. yver, en arbeid,

hebben konnen plukken ; daar onder-

tuflehen deze gefchillen veel aanleiding

tot verderf van den Heer Landvoogd
Thirn, en van beide deze Predikanten,

gegeven, behalven dat zy hunnen ver-

deren dienft aldaar vrugteloos en van een
zeer flegten reuk gemaakt hebben.

Deze gefchillen namen in 't jaar 1680".

en 't jaar 1687. (zo in December des

laatften jaars op Batavia bleek ) hun begin.

D. Hek, die jaloers was over 't grooter

inkomen van D. de Leeuw , en over de

grooter gunft , die de Heer Landvoogd
Thim zyn Eerw. meer, dan hem, toe-

droeg, gaf hier de eerfte aanleiding toe,

zonder dat hy aanmerkte, dat de dienft

van D. de Leeuw we! tienmaal zo zwaar,
als de zyne, was, en dat hy dierhalven

ook veel meer , dan hy , verdiende.

Dit ging zoo verre in dezen man (die

om dit zelve gebrek met veel flank uit

Amboina gefcheiden was ) dat men ge-

noodzaakt was hem den Predik- ftoel te

verbieden , waar op dan (zoo uit de
refolutie van den 11 den December te Ba-
tavia bleek ) hun beider verzoek , om ten

eerften te mogen na 't vaderland vertrek-

ken, quam te volgen.

Na-
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Z A A
Naderhand ging D. Hek 's bitterheit

van geeft tegen zvenn medebroeder zoo
verre, dat hv D. 'de Lcev.iv, zelf, tervvyl

hy in 't midden -van zyn prediken was,
niet oagefchonden kon laten, en hem
zoodanig ontroerde, en ftoorde, dat men
genoodzaakt was hem ook in het toeko-

mende te verbieden , in de kerk te komen.
Hy zat 'er dan buiten; maar zoo zot,

wangelatig, en driftig, als hy zich in de

kerk verfcheide maaien aangefteld had,
ftelde hy zich ook in 't gezigt van allen

daar buiten aan , weshalven men dezen al

te driftigen man , wiens aart aityd

geweeft is , vry woelagtig , zeer on-
ruftig, en gedurig met iemand in gefchil

te wezen, om verdere onheilen voor te

komen , ook van daar weeren moeft.

Zoo ras men van dit hun twiftig leven

op Batavia kennis gekregen had , vond
men den Sften January in 't jaar 1688.
goed, hen beiden op te ontbieden ; en
D. Gel/ins Cammga derwaards te zenden,
die den 2den February daar na toe

vertrok.

Gndertufichen wierd D. Hek vooraf

buiten bediening over Amboina, daar hy
in April qtiam, uit Ternate gezonden;

alwaar hy toen 't Sacrament des Doops
(even als of hy nog in bediening was)
ook eens bediend heeft; dog de Heer de

Haas waarfchoude de broederen Predi-

kanten tydelyk hier af, en dus beletten

zy , dit hy dit meer deed , en zich

(nu daar toe niet bevoegd zynde) niet

nog verder vergreep ; waar op hy, na
verblyf van maar eenige dagen in Amboi-
na, na Batavia vertrok ; daar hy in Juny
in Kerken- rade verfcheen» verzoekende

te mogen weten, of men, uit kragt van
zyn fchorfling in Ternate, hem als ge-

heel buiten den dienft aanmerkte. Men
vraagde hem, of hy van zyn fchoriling

in Ternate ontheft was, en of hy in

Amboina , of op de reize, gepredikt had.

Hy zeide , dat hy in Amboina , met
toeftaan van D. vander Sluis, in de Ma-
leitfche kerk eens gedoopt, en ook on-
derweeg op de reis van Ternate na
Amboina gepredikt, en de Morgen- en
Avond- Gebeden gedaan had; dog dat hy
dit alles tegen de daar omtrent te voren
genomene refolutie van den Landvoogd,
en den Raad aldaar, die verklaarden hier

van onbewuft geweeft te zyn , verrigt

hadt; maar dat hy van Amboina tot

Batavia (waarfchynelyk door voorzorge
van den Heer Landvoogd de Haas

) geen
openbaren dienft gedaan had, alzoo de
Schipper hem dit niet wilde (ja volpens
zyn laft niet konde ) toelaten , aangezien
het voor een zoort van ongehoorzaamheit
gerekend wierd, zoo iemand, diens gagie
afgefch reven is, prediken wil.

I. D E E L.
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1689;
Men zeide hem op dit zyn eigen ver-

toog , dat men hem wel degelyk voor
geichorft hield, en dat'hy ziqh dierhal-
ven van alle de deelen van zyn dienft, tot
nader bcrigt uit Ternate "te onthouden
had, waar uit dan blykt, dat zulk een
niet prediken mogt.
Den z-jften December verfcheen hy Zyn

weder in de vergadering met een wvd- j
ammer-

luftig en jammerlyk geklag over de q'%™
fmaadheden, en vervolgingen j hem in tajria.

Ternate aangedaan , daar byvoegende,
dat deze vergadering de hand aan zyn
vyanden fcheen te houden , en fmerte
tot zyn fmerte te voegen

,
ja een loodje

'er op te leggen , dewyl zy hem beide
van zyne bediening , en 't H. Avond-
maal, afhielden; weshalven hy verzogt
te weten, wat zy nu omtrent hem doen,
en of zy zyn zaak te regt brengen , en
hem herftellen zouden, of niet? En in

gevalle van neen, zo betuigde hy, datj
zoo hy naderhand weder op een buiten-
plaats quam te leggen ^ hy noit meer met
de zelve by zoodanige voorvallen Cor-
refponderen , of zyn klagten aan hunne
Eerw. meer doen zou , alzoo hy nu zag

,

dat het hem tog nier hielp.

De vergadering, fchoon met medely-
den over zynen toeftand geraakt, om
dat hy zich, wegens D. de Leeuw 's ag-
terblyven , niet verantwoorden kon , vond
goed hem egter nog in dien ftaat te laten,

hem klaar de onregtvaardigheit van zyne
befchuldiging, en hun onvermogen van
anders te konnen handelen, aantoonende.
Hy verzogt ook zyne overgezondene

papieren , alzoo hem die geweldelyk
(volgens zyn zeggen) ontrooft waren i

weder, waar af hem de Copye toegeftaan

wierd.

Den i7<3en January, in 't jaar iö8p,- De
verfcheen de Krank-bezoeker, Koenraad Krank-

Bertram, van hier op Batavia, een man, b«oeker

die zeer breed van den yver der Chrifte-
rt

-nt -ii ,- In tjaar
nen op de JN porder- eilanden , die hy 1689. op
kerkelyk geviiïteert had , dog zonder Batavia.,

waarheit, gelyk blyken zal, opgaf.

Den iften Auguftus verfcheen D. Hek
weder in de vergadering, ernftig de ver-

nietiging van de refolutien van den i4den

Juny, en van den zyften December des

voorleden jaars, tegen hem genomen,
verzoekende, of dat hy anders ('t geen
hy nu nog, om hunne zwakheit te ge-
moet te komen, niét gedaan had) tegen
hen zou moeten protefteren. Men zei

hem hier op, dat men hem onmogelyk
van zyn Cenfure, voor dat D. de Leeuw
hier was, ontheffen, dog dat hy, tegen

den tyd des Avondmaals , om weder toe-

gelaten te werden , fpreken kon ; raden-

de hem nog wat geduld te hebben.

Fff On-
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Ondertufïchen verfcheeri D. de Leeuw

den 1 fden Auguftus met behoorlyke be-

fcheiden in vergadering, waar op hy

erkent wiei'd.

Den ipde» September verzogt D.Hek,

dat zyn zaak mogt werden afgedaan , en

hy weder tot den Predik-ftoel toegelaten;

dog gelyk D. de Leeuw den ïz,den Sep-

tember geweigerd was 't waarnemen van

den Maleitfchen dienft , om dat haare

Edellieden hem opontboden hadden, en

buiten welke zy dit aan zyn Eerw. niet

konden toeftaan j zoo antwoordde de

Kerken-raad D. Hek, dat zy zich voor

eerft nog by 't vorig beflotene wegens

zynen Predik-dienft houden, en by de

naafle vergadering zien zouden zyn Eerw.

met D. de Leeuw te verzoenen.

Zy verfchenen dan den ziften Septem-

ber wel in vergadering j maar vrugteloos.

alzoo zy malkanderen toen nog niet

verftaan konden; dog den zóften weer
verfchenen zynde , betuigden zy nu te

zamen wel verzoend te zyn ; dog D. de

Leeuw verzogt alleen nog zig zelven , we-

gens 't gene D Hek hem in de laatfte ver-

gadering had te laft gelegt

,

dan verder 1

te mogen
zuiveren; waar op zy

vergadering verzoent wierden.

Op de vrage, of zy leedwezen betuig-

den wegens de ergernis aan hunne , en

andere gemeinten van Indien gegeven,

antwoordden zy beiden,^; waarop
D. Hek naderhand ten Avondmaal weer
fchynt toegelaten te zyn. Hy verzogt

ook den 3iften Ocfcober op zekere kerke-

lyke getuigenis van Ternate, weer tot

den Predik-dienft toegelaten te werden,
en dat haar Eerw. dit voor hem by haar

Edelheden wilden verzoeken.

OndertuiTchen hadden eenige Lede-
maten der Maleitfche gemeente een

fmeek-fchrift opgeftelt, waar by zy den

Kerken-raad verzogtcn, dat, vermits zy

't lage Maleits veel beter, dan dat hooge
van D. Hodertpyl, verdaan konden, D.
de Leeuw in plaats van den overleden

D.Fofmaar hier in de Maleitfche gemein-
te mogt geplaatft werden. De vergade-

ring, dit aan de Hooge Regering over-

gegeven hebbende, kreeg daar op den
zetten October, by extract van den i8den

dito, dit antwoord, dat, aangezien D.
de Leeuw om zyn verloffing na 't vader-

land, en D. Hek om zyn opkomft ver-

zogt had, haar Edelheden goedgevonden
hadden, hen, om hunnen ondragelyken
twilt met geen andere gedagten op te

ontbieden, dan om hen na 't vaderland

te zenden; dog dat haare Ed. Ed. zeer

verwonderd waren , hoe de vergadering

,

onaangezien haar Eerw. eigen vertoog,

en de daarop gevolgde difpofitie van haar

Edelheden, aan D. de Leeuw zitting in

U K S E
haare vergadering hadden gegeven , en hoe 1689^

D. de Leeuw zich had durven verftouten,

in 't Maleits te prediken, behalven dit,

hoe zich ook eenige Ledematen hadden
durven laten gebruiken, om by Requeit
zyne plaatzing alhier te verzoeken.

Weshalven haar Ed.Ed.van den Kerken-
raad een net berigt vorderden, hoe haar

Eerw. de zaak' dezer twee opontbodene
Predikanten nu aanmerkten, en of nu
hier door die groote ergerniilen v/eg-

genomen waren, en of de Kerken-raad
zich by hunne verzoening nu voldaan
vond.

De Kelken-raad gaf den yden Novem-
ber hier op tot antwoord, dat D. Hek
in dienft, eerft door de Regeering, en
daar na door den Kerken-raad van Ter-
nate, gefchorft by hen gekomen zynde,
zy hem daarom geen zitplaats in hunne
vergadering gegeven hadden ;

- dog die

aan D. de Leeuw , als zynde met behoor-
lyke getuigeniifen voor hun verfchenen,

volgens de oude en algemeene order der
Hooge Regeering hadden toegeftaan j

maar , wat zyn prediken hier betrof,
dat hy nu en dan voor zyn ziek leggen-
den zwager, D. Vofmaar, zonder daar
van aan den Prefes in der tyd kennis te

geven, gepredikt, en dat de vergade-

ring, na D. Vopmaar 's dood, en op
uitdrukkelyk verzoek van D. de Leeuw,
om verder te prediken, hem dit, ten

tyde zy hier over met haar Ed. Ed. nader
gefproken , en der zelver goedvinden
hier omtrent zouden verftaan hebben,
afgeflagen had, te meer, dewyl zy van
ter zyden verftonden, dat haar Edelhe-
den 't verleenen van zitting , aan zyn
Eerw. qualyk genomen hadden. Dat
ook de vergadering dat Requeft als on-
betamelyk (en geen wonder, alzoo zy
t'eenemaal voor 't hoog Maleits is ) aan-

gezien , en het daarom aan haar Ed. Ed.
overgelevert had.

Dat de vergadering D. Hek op zyn
verzoek van ten Avondmaal te gaan , en
in zyn dienft herfteld te worden , 't eerfte

tot D. de Leeuw 's komft uitgefteld, en
in opzigt van 't laatfte, hem na haar

Ed. Ed. gewezen had. Waar op D. de

Leeuw gekomen, en zy te zamen ver-

zoend zynde , beide weer ten Avondmaal
toegelaten waren.

Dat , fchoon by die peribnele ver-

zoening de ergernis openbaar was, egter

hierby niet alle openbare en fchandaleuze

verwekte ergernis was weggenomen, en

dat aan de kerke dierhalven niet dan door

openbare fchuldbekentenis der genen, die

de zelve verwekt hadden , voldaan kon
werden , weshalven de vergadering de

manier, hoe, en de plaatze, waar, als

mede de verdere difpofitie over hunne
per-
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perzoonen, en dienden aan haar Ed. Ed.

wys oordeel, en goedvinden , verder met

eerbied overliet.

Den z8'ten November verzogt D. Hek
extract van al 'c beflotene over hem,
waar van hem toegeftaan is de noodige

extracten van 't gene van tyd tot tyd op

zyne voorftellen gedaan is, te geven.

Den fden December verzogt D. Hek
weer heriteld te worden ; dog by extract

der Hooge Regeering van den 2den dezer

bleek, dat haar üdelheden goedgevonden
hadden D. D. de Leeuw, en Hek, beiden,

als lieden van openbare en fchandaleuze

ergernis (zoo als het haar Eerw. zelfs

noemden) zonder foldye na 't vaderland

met de eerite of tweede fchepen te zen-

den j welke foldye van D. de Leeuw dan

ook van dien tyd af ophouden zou.

Dus toonde de Kerken-raad dan , dat zy

voor D. Hek , dewyl hy zich by een

gefchrift al na de Hooge Regeering be-

geven had, niet meer fpreken kon,

D. de Leeuw deed extraét van 't ver-

handelde over hem verzoeken , waar over

de vergadering ten antwoord gaf, dat

zyn Eerw. dit zelf verzoeken moeft.

Hy vcrfcheen den izden December

,

nam affc'ieid, bedankte de vergadering

voor alle eer en vriendfchap , verzogt nu
zelf de voornoemde extracten , die hem

,

na wederdankzegging uit name der ver-

gadering, met byvoeging van 't extract

der Hooge Regeering van den z^en dito

gegeven wierden. En dus zyn beide de-

ze Heeren met de Retour-vloot dezes

jaars na 't vaderland vertrokken.

Wy zyn omtrent dit ftuk wat wyd-
loopiger geweeft, om dat wy meinden,

dat de draad van dit hun ergerlyk voorval

het zoo vereifchte; hoewel wy in alle

onzydigheit 'er dit moeten byvoegen,

dat wy geen reden konnen zien , waarom
D. de Leeuw, die, fchoon opontboden

van haar Edelheden, ordentelyk, en als

een wettig van zyn kerk ontïlagen Pre-

dikant, op Batavia quam, en ook als

zoodanig een van den Kerken-raad aldaar

erkend is, op deze wyze gehandeld zy.

Ik weet wel, dat men gemompelt heeft,

dat hy een voornaam aanrader van den

Heer Thim, om 's Compagnies fchepen

in 't jaar 1688. in Ternate over te hou-

den, zou geweeft zyn 5 maar, behalven

dat dit een zeggen , zonder bewys , en een

daad is ( indien 't al zoo was ) die meer
ten lafte van den Landvoogd , dan van

hem, komen moeft, aangezien die be-

hoorde te weten, wat hem geoorloft,

of ongeoorloft was, zoo kan ik uit dit

ganfch vertoog nog geen reden vinden,

om een Predikant, die met een wettige

dimiffie opkomt, tegen alle kerk- gebruik

zoodanig te handelen} ook was het de
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pligt van den Kerken-raad van Batavia
(mynes bedunkens) geweeft, met wat
meer aandoening voor zulk een man

,

dien zy geen feiiïe in haare vergadering
hadden konnen weigeren , by haar Edel-
heden te fpreken, en de djfpofitie over
zyn perzoon, en dienft, die aan haar,
en niet aan haar Edelheden, ftond, zo
lafhertig, en met vertreding van haar,

en zyn regt, niet hadde behooren over
te geven ; maar dewyl zy niets ten zynen
lafte wiften , van haar Edelheden ifi

zedige en beleefde termen te verzoeken ,•

om wat reden (die indien zy kerkelyk

was, dan hen raakte) zy dien Heer zoo
onbülyk hadden gelieven te handelen,

en was die reden politycq, dat zy die

egter eenigzins dienden te weten, om
daar door na te vorfchen, of ook die

Heer met een kerkelyke .Atteftatie na

het vaderland zou konnen gaan, of niet.

Maar zommigen van die broederen

(den goeden niet te na gefproken) laten

zich veel meer gelegen leggen, aan de
gunft van den Heer opper -Landvoogd,
of van de Heeren der Hooge Regeering,
daar zy egter niet veel by konnen win-
nen , en ten uiterften genomen , niet anders,

dan nu en dan een goeden Maaltyd, of
een glas Wyn, meer. Een zaak, daar

zich een braaf Predikant niet het aller-

minfte , maar zich veel. meer aan een
zedige verdediging van een verdrukt, en
onfchuldig broeder , en aan 't zedig

,

voorzichtig, en eerbiedig handhaven van
't kerkelyke, dan aan eenige gunft der

Grooten, behoorde te laten gelegen zyn*

behalven dat hy die gunft op veel beta-

melyker en pryflelyker wyze door een

ftichtelyk gedrag, en 't neerftig waar-

nemen van zyn dienft, behoorde te zoe-

ken , zonder zich , door al te groot een

vertrouwen op die gunft der Grooten,
en al te naauwe vereeniging met of door
eenig verkeerd ontzag voor de zelve,

zich by zyne medebroederen verdagt of
gehaat te maken. Ook is 't zeker, dat

een Predikant noit by alle de zynen meer
bemind en aanzienlyker wezen zal, dan
wanneer hy weinig by gezelfchappen

komt, en maar matig en zedig met de

I
Grooten verkeert; gevende aan de zelve

lal de agting, die hen toekomt, maar

\
zich in zaaken, zyn ampt betreffende,

zoo volkomen vry van hen houdende ,

|

dat hy in ftaat blyve, om zyn regt in

|

zedigheit, en egter met een pryzens-

waardigen ernft, ongekreukt zoodanig

voor te ftaan , dat de Heeren der Hooge
Regeering in zyne behandeling zelf

grond vinden , om hem te moeten

pryzen.

Het is zeker, dat de Kerken-raad van

Batavia een groot onderfcheid had be-

F f f % hoo«
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hooren te maken tuflehen D. de Leeuw,

en tuffchen D. Hek , zoo in opzigt van

beider gedrag , en dienften , aan de

kerk , als in opzigt van hun vertrek uit

Ternate.

D. Hek was met ftank uit Amboina
gefcheiden, daar hy ook niet alleen in 't

vuur van twift geleefd , maar in 't ver-

kiezen van Ouderlingen, en Diakonen,

tegen zyn medebroeder D. Vofmaar, met

den Heer Padbrugge , ftaande gehou-

den had ('t geen zich deze Landvoogd
ook aanmatigde, hoewel 't hem van

Batavia met een fcherpen brief van haar

Edelheden tegengewezen , en afgekeurt

wierd) dat het aan dien Landvoogd , en

aan de Regeering ftond, die beiden te

verkiezen.

Wat gedagten de Batavifche Kerken-

raad ten dien tyde van dezen Heer had

,

kan men klaar uit dezen brief aan zyn

Eerw. zien.

Ternate den Eerw. D°. Mat-
theus Hek.

Eerw. Godzalige Geleer-
de Medebroeder in

Christo.

Brief van T T Eerw. brief, «/'/Amboina ongedag-

den i—/ tekend ons toegekomen, hebben wy te

Kerken- zyner tyd wel ontfangen, waar uit ivy
raad van

geZfgn hebben uw vertrek uit Amboina na

aan D. Ternate, door order van deze Hooge Re-
Hek, in 't geeringe, die buiten twyffel haar opzigt

jaar 1687. beeft op den welftand der Amboinfche
kerke.

Dat Do. Vofmaar U E. te laft zoude

hebben gélegt, dat U E. Arminiaanfche

Argumenten in het verkiezen der Ouder-
lingen en Diaconen , /<?£<?;» zyn Eerwaard.

zoude hebben gebruikt, bewyft U E. met

een getuige; het had beter geweeft, dat

U E. meer getuigen had by gebragt

,

want wat raad, zoo zyn Eerw. den eenen

Joogchent ; dog die zwarigheit heeft men nu

niet te maken , aangezien zyn Eerw. in het

geven van zyn advys over deze zaak in

onze volle vergadering, dit opentlyk heeft

betuigt en beveiligd.

Wat aangaat het geen Sr. Ackersdyk
U E. zoude hebbe te lafte gelegt ; wy had-

den wel gewen/ebt , dat U Eerw. van die

blaeme zich in Amboina had gezuivert

met reden , aangezien het zelve aldaar , vol-

gens berigt ons daar van gedaan, U E.
niet onbekent kan geweeft zyn , en miffchien

had U E. tot uw oogmerk konnen geraken

,

aangezien de Gouverneur feenemaal op

uw zyde was.

Dat U E. van Do. Carpio een Atte-

ftatie hebt gekregen, doordien de Gouver-
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neur met u was , en hem zoo gevoelig 1689.

onderging , komen wy wel geloven 5 maar
gelieft eens te denken , wat beter is , in

liefde en vrede met zyn broederen zodanig

te leven , dat ze uit hun eigen zelfs niet

konnen nalaten een goed getuigeniffe ons

te geven , of zodanig een vyandfehap met

hun te hebben, en hun zodanige ergerniffen

te geven, dat niet anders, als met geweld,

en dreigementen , hun een getuigenis kan
werden afgeperft.

Dat U E. nu verzoekt tyd en plaats

U Eerw. gefield te worden , om uwen naam
te verdedigen , daar in konnen wy niet

doen, ten zy men eerfi U Eerw. voorflag

daar toe hoorde, en behalven dit is het

onze pligt niet gelegenheit te zoeken, om de

gemoederen mg meer tegen den anderen te

verbitteren , en malkanders naam in zvo

een duel meer te quetzen j maar het is onze

pligt U Eerw. van zoo een plaats af te

brengen, dat gevegt te fcheiden, en met

den anderen te bevredigen. En aangezien

U Eerw . fchryft , dat uw naam is ftinken-

de geworden in Amboina, en vreeft , dat

het ook wel zoo mogt gefchieden op Ternate,
daar op konnen wy U Eerw. dezen heilza-

men raad geven : Draagt u anders in Ter-
nate als in Amboina, en "'t geen in Am-
boina is gefchied, zal U Eerw. in Ternate
niet ontmoeten, Draagt uw zelven zooda'
nig , dat gy altyd moogt zyn een goede
reuk Chrifti. Jaagt de vrede na en hei-

ligmakinge. Daar twift is, is de Duivel,
daar vrede is, daar is God met alle zyne
zegeningen. Ziet hoe zoet , en lieffelyk is

het , dat broeders in vrede en eendragtig-

heit zamen woonen. Het is gelyk de kofte-

lyke Etc. vide Pfalm 133. Dat U Eerw.
actiën door de Hooge Regeeringe niet al

te wel zyn opgenomen, en dat U E. daar
ook den beften reuk niet en hebt , kan

U E. ligtelyk bevroeden uit uw verzending

na Ternate , en de herftelling van Do. Vos-
maar in zyn vorige gagie , koftgelden , en

andere Emolumenten , die hem door de

Heer Padbrugge waren ontnomen. Draag
u zelven dan broeder, in het toekomende

zoodanig, dat gy moogt lof hebben by alle,

en dat uwe daden aangenaam zyn by de

gemeinte, by de överigheit , en by Chrifto,

die eens komen zal, om ons rekenfehap van
al ons doen af te eiffchen. Wy bidden God,
dat hy u geve den Geeft der heiligmakinge

en der vredelievendheit j hy make u trouw
en bequaam in zynen dienft, en geve n

bequaamheit en kragten, om daar in nog een

ruimen tyd te volharden.

Hier mede eindigende , zullen wyU Eerw.
bevelen in de befebuttinge des Alderhoog-

ften, en blyven (onderftond) U E. dienft-

willige mede-broederen en vrienden de Ker-
kenraad van Batavia, en uit aller naam
door ons ondertekend, {was getekend) Ifaac

Hel-
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ïóSp. Hellenius S: p: t: Prsefes , Melchioi*

Leidekker, Epift. p: t: Scriba, en A: v;

Riebeek , Ouderling *('/ opfchrift was)

den Eerwaardigen, Godzaligen ,
geleerden

Heer, D. Mattheus Hek , bedienaar des

Goddelyken Woords in de gemeitite Jezu

Chrifti tot Ternate.

Gecollationeerd Accordeerd

Ternate in V Kafteel Oran-

,
gie den iz^en December in

V jaar 1687.

Pr. Alftein.

Ook zou zekere condemnatie , en
Tonnis, ten laden van D. Hek, in Maart
desjaars 1688, by den Raad van Juftitie

in Ternate gevallen, mede eenig licht in

deze zaak , wegens zyn flegt gedrag al-

daar tegen D. de Leeuw, konnen geven j

dog wy oordeelen beft, die hier niet in

te laflèn, alzoo 'er zaaken in ter neder

geftelt worden, waar aan zich veelen

maar zouden ergeren.

Dus ftond het met D. Hek , die in al

den tyd , dat hy of in Amboina , of in

Ternate gelegen heeft , zich ( zoo verre

my bekend is) ganfeh niet tot het aan-

leeren der Malekfche Taal ( 't voornaam-

fte aldaar in een Predikant vereifcht)

nog in 't waarnemen van eenige vifiten

der kerken, of fchoolen, in een van deze

beide Landvoogdyen heeft bevlytigd j

die daar beneven in beide die Provinciën

byna met yder een in twift geleefd , zich

by de Regeering, en kerk in Ternate

zeer gehaat gemaakt, en daar door 't

eindelyk zoo verre gebragt heeft , dat

men hem buiten dienit van daar na Bata-

via heeft moeten zenden.

_j , D. de Leeuw in tegendeel is met een

Leeuw goeden reuk in Ternate gekomen , heeft

mede be- al in Amboina het aanleeren der Maleit-
fchreven. fche, en by zyn komft in Ternate ook

het leeren der Sangireefche Taal , zooda-

nig beyverd,en zich daar door by de Re-
geering , en kerk , aldaar niet alleen

,

maar ook by de Hooge Regeering op
Batavia, zoo geagt en bemind gemaakt,
dat hy daar over ook buitengewoone
verhooging in gagie gekregen heeft.

Wat moeite die Heer daar met het

waarnemen der vifiten van kerken en
fchoolen gehad heeft ''daar zich D. Hek
niet eens mede bemoeide , hoewel hy
egter geerne de zelve voordeden , als

zyn Eerw., getrokken zou hebben) zal

ons nader blyken, als wy over de kerk-

en fchool-vifiten van de volgende broe-

deren fpreken zullen } en ik zeg, dat dit

een laft geworden is, die alle de kerk-

laften van ganfeh Indien overtreft j hoe-
wel ik hierna toonen zal, van hoe weinig
vrugt dit by den dienft van zulk een
Predikant daar heeft konnen zyn; be>
halven het groot gevaar ter zee, en 't

gebrek , dat hier meenig Predikant heeft
moeten lyden.

Behalven al deze bequaamheden, en
groote dienden van D. de Leeuw in Ter-
nate aan de kerk gedaan, quam die Heer
ook op Batavia met een ordentelyke

dimiffie , en kerkelyke Atteftatie , op
welke de Eerw. Kerken -raad van Ba-
tavia hem niet alleen erkend, maar ook,
als een wettig Predikant, feffie by zieh

gegeven had.

Indien nu by de Hooge Regering
tegen dezen Heer al redenen , waarom zy
hem opontbodep, geweeft waren, be-
lette dit egter geenzins den Eerw. Ker-
ken-raad , een geheel andere agting voor
D. de Leeuw , dan voor D. Hek. te heb-
ben j immers hadden al zyne dienften, en
voorregten boven D. Hek, ten minften
verdient, dat zy hem geenzins met den
zelven gelyk konden ftellen, en dat zy
zich dierhalven geheel anders, voor zyn
Eerw. by de Hooge Regeering behoor-
den in de bres geftelt, en (was 'er al iets

tot zynen lafte) op veel beter grond ook
voor hem gefproken te hebben, waar
van zy zekerlyk by alle onpartydigen,
al was 'er fchoon niets ten goede voot
zyn Eerw. opgevolgt, veel eere zouden

fehad hebben j daar zy nu van dien Heer
y de Hooge Regeering naauwlyks heb-

ben durven reppen, en nog met zulk een
bekommering in hun berigt, aan haar
Edelheden overgegeven , aanhalen , dat
hy buiten hun kennis voor zyn Swager
D. Vofmaar had gepredikt, en dat dit,

wanneer hy het na D. Fofmaar 's dood
verzogt, door hen geweigerd was. Een
zaak, die immers rondom onordentelyk

,

en met geen fchyn van reden goed t©

maken was, dat die Kerken- raad aan
zulk een Predikant , dien zy op zyn or-
dentelyke getuigeniflen , als wettig er-

kend , en feffie in hunne vergadering

gegeven hadden, zonder eenige wettige
tuftehen beiden gekomene reden nader-

hand den Predikftoel ontzeggen, en hem
't prediken weigeren dorften } te meer
dit te verwonderen zynde, vermits zy
zoo goede gronden , en bewyzen hadden,

om dien Heer in opzigt van 't kerkelyke

te konnen voorftaan en verdedigen

,

behalven dat 'er tuffchen hunne Eerw»
en dien Heer ook ondertuffchen niets

byzonders voorgevallen was , 't geen hen
beletten konde dit met allen ernft te

doen.

Voeg hier nu nog by, 't gedrag van

D. de Leeuw in 't vaderland, daar van

F f f 3 men
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men noit het allcrmintte tot zynen lafle

gehoord heeft, en 't gedrag van D. Hek,

die na dat hy eenigen tyd te Bunnik, in

de Provintie van Utregt gertaan had, het

daar weer zoodanig gemaakt heeft, dat

men hem van zyn plaats afgezet , en

verboden heeft meer te prediken, 't geen

hy, tegen den lail derClaffis, en tegen

de order der Heeren Staten van Utregt

aan, toen hy 't in zyn kerk niet kon nog

mogt doen, in hunner aller weerwil in

een Schuur op een half vat (zoo my
zeker vriend berigt heeft zelf gezien, en

gehoord te hebben) egter gedaan heeft

,

waar door hy.in meer moejelykheden,

en in hegtenis geraakt is.

U K S E
Al te zamen blyken , dat hy , als een an- 1689.

dere Salamander, in 't vuur van twift en
onruit geleeft , en dierhalven geenzins

het merk van een vredelievend en ftil

dienaar Jezu Chrïfti gehad, maar, waar
hy ook quam , niet anders mede gebragt
heeft , dan getuigeniffen

, die alomme
een vooroordeel tegen hem moeflen uit-

werken.
Maar laat ons, na door deze twee zoo

veel verfchillende mannen zoo verre bui-

ten ons beftek vervoert te zyn, nu eens

tot den ftaat der kerke in Ternate, daar

wy dien gelaten hebben, wederkeeren

,

en dit Hoofdftuk hier mede befluiten.

TWAALFDE HOOFDSTUK.

DCammiga, fchoon niet Taalkundig, gaat in 't jaar 1689. op de vifïte der

s Noorder-eilanden. Reden waarom de inlanders de noodige Maleitfche boeken
uit het vaderland niet krygen. Nader bericht van 't gevaar, en gebrek, door D. Cam-
miga op dien tocht geleden. Wat voor een middel ter bekeering de Schryver beter

keurt. Verder bericht van die vifite van D. Cammiga. Staart-fier in 't jaar 1689.

gezien. D. van den Andel in 't jaar 1690. hier. In V jaar 1690. Haak, en Alftein,

na de Noorder- eilanden. Staat der fchoolen op 't eiland Sjauw, op Tagulanda, en

op 't eiland Sangir. Beter op Taroena. Candahar in een vry Jlegten ftaat. Reden
van Taboecan 'sftegte gefteltenis. Slechte gefteltenis op de andere dorpen. D. Hoden-
pyl komt in V jaar Ï69.1. hier. En D. Cofterus in V jaar 1691. Welke beide na
Batavia opgezonden worden. D. van Aken in V jaar 1693. °P Manado gelegt. D.
Stampioen mede. hier. Verder bericht over D. Hodenpyl, en D. Cofterus zaak.

Zy worden door haar Edelheden herftelt. D. Stampioen gaat in 't jaar 1694. of 't jaar

iö9f . op de vifite hier, en D. van Aken op Mamdo fterft. Korte ftaat der kerke hier

in 't jaar 169f. D. Cammiga gaat in 't jaar 1697. de Noorder-eilanden vifïteererj.

D. Stampioen in 't jaar 1699. na Banda. D. Feilingius uit Amboina hier. Het getal

der Chriftenen hier groot , dog hun kenniffe kleen. D. Cammiga gaat in 't jaar

1700. na Batavia. D. Feilingius, fchoon niet Taalkundig, villteert eenige kerken
hier. Korte ftaat dezer kerke;» 't jaar 1697. D. D. Brandts, en Noot, komen hier

in V jaar 1701. D. Feilingius in 't jaar 1704. na Batavia. En D. Brandts predikt

laag Maleits. D. van Wely hier in V jaar 1704. Bericht van de vifite m 7. jaar 1705*.

door den Heer Brandts gedaan. Elendige reis tujfchen de Lewaas, en Attingola.

Schets van den ftaat der kerken en fchoolen, door zyn Eerw. in 't jaar ijof.bezogt.

Getal der Chriftenen hier in 't jaar 1607. In 't jaar 1709. vertrekt D. Brandts na

Amboina. Schets der kerken en fchoolen in 't jaar 17 10. door D. van Wely be-

zocht. D. Hupperts komt hier in 't jaar 171 1. D. Boterkooper, hier gezonden, doet

zyn vifïte na Celèbes kuft, en de Noorder-eilanden. Op welke hy ftierf. Waar 00

haar Edelheden den Schryver, en D. Sel, na Ternate ordonneeren. Waar van de

Schryver verzoekt verfchoont te worden. Sel gaat in 't jaar 171 3. na Ternate, en

in 't jaar 1714. D. 't Hoen Hoogendorp. Die in Yjaar 171 f. van hierna Batavia

vertrok. In Vjaar 1716. D. D. Alberts, een Kluifenaar, hier gekomen, en zyn 'er nog.

Lyft der Ternataanfche Predikanten. Het inkomen van een Predikant om de Ooft.

Befluit van dit Deel.

D. Cam-
miga
gaat in 't

jaar 1689.
op de
vifite der

DOm
l
in

Om. Cammiga, die, gelyk wy
bevorens zagen, in 't jaar

1688. hier gekomen was,
vertrok den 25-ften Oftober

t jaar 1689, met de po-

NoonJcr- lityeque Gecommitteerden, den Vaan-
cilaadea. drig , David Haak , en den Provl. Secre-

taris, Pieter van Alftein, over Manado
na de Noorder -eilanden, Sangir, Sjauw,
enz. op de vifite der kerken en fchoolen
aldaar. Of zyn Eerw. toen , of ook Schoon

daar na , de Maleitfche Taal verftaan niet

heeft, weet ik niet, dog geloove aller- ^iia.
naait neen, alzoo

f
my daar af noit het

aller-
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gy zeggen ,
gaat dan deze dienji van

s68p. allerminfte gebleken is.

zuk
zulk een Predikant in zyn werk ? Ik ant-

woord, zeer J/egt, gelyk dit ligt af te

nemen is : want hy neemt , zelf niet

Taalkundig zynde, een Taalkundig inlands

School meefter met zich, die, in plaats

van dat de Predikant een Predikatie voor

de inlanders doen zou , een gedrukte

Predikatie van D. Caron, of [Viltens
,

voorleeft, na welke dan de Predikant,

of, zoo de Predikant het niet doen kan,

de Meeiter 't Formulier des Doops voor-

leeft , en hy dat Sacrament bediend

,

maar op een wyze , die ( myns bedun-

kens ) ganfeh geen agting voor den dienft,

en ook geen nuttigheit ter wereld aan

een gemeinte
,

geven kan , alzoo de

Predikant, die en haar, en den Meefter,

nader behoorde te onderrigten, alles hier

op een zeer onbequaam meefter, die nog
wel dagelvks lnft.rucr.ie van nooden had

,

moet laten heruiten} een zaak, die ligt

te denken is, als men zich maar vérbeelr,

dat zulk een Aieefter, wanneer hy zal

aangenomen werden , naauwlyks zoo

veel, als een gemeen Lidmaat onder ons

weet, 't welk, zoo hy dat nog onthield,

nog al iets zou konnen helpen j maar hoe

is dat mogelyk voor een man, die nog
niet al te wel gegrondt , en daarenboven

nog van Bybel, nog van andere boeken,

waar door hy meer kennis zou konnen

krvgen , behoorlyk voorzien is : want
fchoon die boeken nog wel in 't vader-

land in de Pakhuizen der E. Compagnie,
of op Batavia zouden mogen wezen, en

ook menigmaal zoo in Amboina , als

daar in Ternate
,
geeiicht zyn , zoo heeft

men die van Batavia niet gezonden , en

die voor al ook uit het vaderland, daar

zy in de Pakhuizen, tot verwondering

der Heeren Bewindhebberen , lagen te

verrotten, niet geeiicht, op dat de in-

landers om de Ooft metter tyd zouden
genoodzaakt werden, geen andere boe-

ken in de lage Maleitfche Taal, die zy
maar aileen konnen lezen ^ en verftaan,

meer hebbende, zich van den- Bybel,

van den Heer Leidekker in de hooge Ma-
leitfche Taal overgezet, en die al zederd

't jaar 1686. by de Heeren Seventienen

om die ter druk-pers te brengen voorge-

reden
waarom
de inlan-

ders de

noodige
Maleit-

fche

boeken
uit 't

vader-

land niet

krygen.

dragen is, wel te moeten bedienen,

fchoon zy van die Taal geen eene letter

,

(alzoo die de Arabifche -is) konnen lezen,

en, al konden zy die lezen, geen eene

periode konnen verftaan , daar in tegen-

deel de meefte Chriften-inlanders om de
Ooft , en zelf op Batavia alle boeken in

de lage Maleitfche Taal (als zynde met
een Romeinfche of Latynfche letter ge-

drukt) zeer wel konnen lezen, en fchry-

ven, en ook' al vry wel verftaan} waar

uit dan zeer ligt te oordeelen is , van hoe
weinig dienft, ja hoe voiilagen onnut
het werk van D. Leidekker in die hooge
Taal vervaardigd , voor alle de Maleit-
fche Chriftencn , als dat al eens gedrukt
was, zyn, en hoeonbillyk, ja onchrifte-

lyk het wezen zou, die meiiichen zulken
voor hen onlees- en onverftaan - baren
Bybel te willen opdringen.

Schoon nu zulk een Meefter , op een
buiten - eiland leggende , van alle boe-
ken ontbloot is, zou hy egter, indien

'er, tot het doen van zulk een viiite,

Predikanten genoeg waren, of ('t geen
vry beter was) indien 'er op 't een of 't

ander eiland zulk een Predikant eenigen
tyd aan den anderen by hem, en by die

inlanders, kon blyven, nog metter tyd
wel wat meer kennis krygen j maar war
kan het hem, of ook deze inlanders hel-

pen , dat zy (gelyk verfcheide malen
voorgevallen is ; op zyn beft alle jaar

eens, en zomtyds wel in veel langer tyd,
niet meer , als in 't voorbygaan een
Predikant, die op Zulk een dorp eens
Predikt, en eens of tweemaal Catechi-
zeert, komen te zien, behahen dat 'er

veele van de zelve nog ontaalkundig oe-

weeft zyn. En ichoon zy al Taalkundig
waren, zoo kon het hen (nop- zoo on-
ervaren zynde) immers geen nuttigheit

ter wereld , tot vermeerdering van hunne
nog zoo fwakke kenniile, geven, alzoo
zy alles , wat zy op zulk een tyd van
dien Predikant gehooid hadden , niet

alleen 't jaar daar aan, maar zelf weinig
dagen na zyn vertrek, geheel vergeten
zyn, en dan weer als Chriftenen in

naam , dog waarlyk als Heidenen in hun
hert , en ommegang, weer zoo voort

leeven.

Als 'er nu in Ternate al twee Predi-

kanten, en onder die 't zy een, 't zy
twee Taalkundige waren, zoo kon 'er.

egter van die twee maar een op deze
vifïte gaan, alzoo 'er een aan 'thoofd-

Kafteel Orangie blyven moet , om daar

den dienft in het Duits, en, zoo hy
Taalkundig was, ook in 't Maleits, waar
te nemen ; daar zulk een man zekerlyk

dan zyn werk al aan vind.

Wat den vifïterenden Predikant nu
aangaat, die heeft, zedert dat deze kerk

zoo verre om den Noord tot de eilanden

van Talaut uitgebreidt is, vyf,.en zom-
tyds zes of zeven maanden van nooden
gehad , om deze vifïte van de kerken en

ichoolen te verrigten , fchoon hy in yder

dorp gemeenelyk maar eens Predikt, en

eens Catechizeert. Dat dit egter zoo

lang duurt, komt ten deelen daar van

daan, dat de dorpen op Celèbes kuft, en

de eilanden om den Noord, zeer verre van

den anderen gelegen zyn, en om dat hy
zeer

168?.
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Gevaar,
e'i gebrek

van D.

Cammiga
op dien

tocht

gek-leu.

:r dik n de groote moeitezeer cukwjis, behal

v;in 't reizen in 't heetite van den tyd

! alzoo men in den regentyd daar niet wel

zou konncn komen , en 't dan ook geen

reisbaar weer is ) niet , dan met zeer

groot gevaar van zyn goederen, en le-

ven, door de fchielyke ltormen en zware

ilroomcn , en ook de flegtheit der vaar-

tuigen, 'er komen kan, 't geen zeer veel

tyd weg neemt, en de reis den eenen tyd

vry langer, als den anderen , maakt , hoe-

wel men, op zyn kortft, vyf maanden
onder weeg is. D. Feilingius heeft 't

eens iri drie maanden gedaan; maar indien

men gemeenelyk vyf maanden 'er toe

noodig heeft , dan kan men wel denken,

dat men in drie maanden flegts over alles

heen loopen moet, om maar gedaan te

hebben, en 'er af te zyn; behalven dat

ook die Heer niet Taalkundig was.

My is van vrienden, die dit zeer wel
weten, berigt, dat D. Cammiga , op dien

togt vyf maanden uitgeweelt zynde, zich

in het uiterfte gevaar van op een der

Talautfche eilanden te ftrandéri (gelyk

ook zyn Coracora,die te veel met Terna-

taans Loling-hout geladen was , en zoo my
verhaald is, zonk) en aldaar ettelyke of
wel zes of zeven dagen aan een in zulk

een hoogen nood wegens gebrek van fpyzè

bevonden heeft, dat hy iri dien tyd, alzoo

'er op dat eiland niets te eeten , of te

vinden, was, met bladen van boomen,
ofwel eenig ander zeer flegt voedzel,

in 't dorp, Towadebale, op 't eiland

Cabroewang , na 't verlies van zyn boe-

ken , voorraad , &c. zich had moeten
behelpen , behalven dat het voor een

Predikant byna onmogelyk is, zoo veel

duurzame provifie op zoo een togt mede
te nemen, die zoo veel maanden aan een

zou konnen {trekken.- 't Geen men op
die eilanden vindt, is niet veel byzonders,

immers voor een Hollander; ook is yder

een niet in ftaat , om die inlandfche ge-

rechten, die alle in den olie gebakken,
én toebereid worden, te eten.

Het befte , dat een Predikant voor

zich, of (zoo 'er Ledematen mogten
zyn) voor 't Heilige Avondmaal mede
nemen kan, is goede Bifcuit; maar ook
daar van kan hy (gelyk ik gevallen gezien

en gehad heb) door 't overkomen van

een zware zee in zyn Coracora, geheel

ontzet worden ; behalven dat zy ook van
zelf befchimmelt, en dan ziet het 'er wel
bedroeft en elendig uit, alzoo 'er geen
middel is , om zoo ligt iet anders in

plaats te krygen.

Men heeft in dien en den volgenden
tyd, van de bekeering der Heidenen, en
Mooren, op de kuit van Celèbes, als

elders , zoo veel opgegeven , en zoo ge-

roepen j maar ik heb nok konnen zien,

dat het zoo breed is, behalven dat het, 1685»;

om de te voren reeds aangehaalde rede- Wat voor
nen , ook volllagen onmogelyk was, een mi<1'.

't geen wel van een andere eedaante had i
e

\

ter

1, 1 ,

°
, , bekee-

Konncn werden, en beter zou opgeloken ringde
hebben, als men, in plaats van dit ver- Schryver

keert middel , en deze onnutte vifite
beter

(die de inlanders niet een hair bequamer,
keuit'

dan te voren, maakt, en maar enkelyk
dient, om die Predikanten, die ze doen
moeten, af te matten, vroeg oud te doen
worden, of door die grooteTatigues hen
in 't korte uit de wereld te flepen) tot
meer nut voor den inlander, en gemak
voor een Predikant, had gelieven te ge-
bruiken, van twee of drie Predikanten,
die immers in zoo grooten Ocgft onder
zulke naam-Chriftenen , en Heidenen

^
wel rykelyk van nooden waren, hier en
daar op deze of gene eilanden te plaat-

zen, en aan yder dan een zeker matig
diftrict onder zyn opzigt te geven, wan-
neer zulk een man , naarltig en eergierig
zynde, eerit regt in ftaat geweeft zou
zyn, om van deze Heidenen en naam-
Chriftenen ware Chriftenen te maken

,

en metter tyd te toonen, wat men door
naarftigheit , en een opzigt van zoo
naby, onder hen in weinig jaaren

, yder
in zyn diftrict, zou konnen verrigten;
daar 'er nu niet, dan hard van geroepen,
en ondertuflehen niets ter wereld gewon-
nen wordt, 't geen klaar blykt , vermits
'er zedert een halve Eeuw herwaards,
dat men al onder hen arbeidde, byna nog
geen, of maar zeer weinige Ledematen

v

aangekomen zyn, en zyn die ('t geen
geen wonder is) nog zoo droevig flegt
in kennis, dat zy, na een regtfehapen
Lidmaat, 't geen by de Catechizatie
duidelyk befpeurt word, niet gelykenj
een zaak, die wy nader toonen, als wy
hier na een netten ftaat van deze kerk

,

en 't getal der Leden op yder dorp,
opgeven.

Wegens den voornoemden togt van
D. Cammiga zie ik verder, dat hy den
ij-ften November in 't jaar if>8p. voor
het eiland Cabroewang voor Manare ten

anker, en de Kapitein Laoet, of Zee-'

voogd, Mahengko, hem aan boord ont-

fangen quam. De gecommitteerden
, verder

Haak , en yiïflein^ vonden zyn Eerw. bericht

(zoo zy in hun rapport zeggen) den vandie

zoften in het dorp Manenare , of Manare, j^c^
in zynen dienft met deze onnoozele men- rniga.

fchen bezig; en den poften vertrokken
zy na 't dorp, Towadebale, alwaar zy
van den Koning Papoela verwellekomt
wierden, welke Vorft, met zyn onder-

daanen verzogt, hen van twee Schoot-
meefters te voorzien , om in de gronden
van onzen Godsdienft onderwezen te

worden ; dog zy wezen hem na den

Heer
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jgog. Heer Cammiga, die nog eenigen tyd op

het dorp, Manenare
,
gebleven was, en

zich verfcheide dagen met niet anders,

dan wat Foetoe Foetoe, een zeer flegt

gewafch, had moeten behelpen, waar

van zyn Eerw. al vry onpaffelyk was.

Die Chriftenen befchryven die Ge-
committeerden zelfs in hun rapport, als

naam-Chriftenen , die zeer beeftagtig

,

wel twintig of dertig huishoudens by een,

leefden, wetende van geenen Godsdienft,

maar eerende den Duivel, hoedanig eenen

yder landfchap in 't byzonder heeft, dien

zy dienen , en in nood aanroepen. Ook
zyn zy alle zeer bygeloovig. Die van 't

eiland Lirong , die even eens , als die van

Cabroewang zyn, verzogten toen ook
Chriften te worden , zoo de Koning van
Taboecan , van den welken zy hier door
zogten ontflagen te worden, dit wilde

toeftaan.

In het jaar i<5pf. zie ik, dat by een

vifïte, den uden January hier gedaan,
nog maar dertig , op 't eiland NoenoefTa
maar drie, en op Karkelang maar tien

Chriftenen waren.

Staart- Ter gelegenheit van dezen togt zagen

fterin 't zy den pden December, in 't jaar 1689,
jaar 1689. hier ook een Staart-fter in het Suid
gezien.

Suid-Ooften van hun, en ontdekten ver-

der, dat hen de ftroom tuflchen Sjauw,

en de eilanden van Talaut tegen hunnen
cours in 't zeilen wel twaalf of dertien

mylen om de Ooft verleid had.

K
In dit
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zelve jaar i<58p. in October i£g9 :

vonden haar Edèlheden goed D. Joannes D
'

a

"

van den ylndel, en den nften January in den An-
't jaar 1690. den Predikant D. Petrus del in 't

Jacobus Cofterus , volgens Extract der J
aar l69°*

Hooge Regeering van den ijden dito, '
er'

herwaarts te beroepen, van welken de .

eerlle in February des jaars 1690. ver-

trok , dog den zden September daar aan
hier ftierf, en de laatfte om ziekte voor
een tyd geexcufeerd wierd.

In dit jaar deden de Gecommitteerden, In 't jaar

Haak en Jlftein^ den 3 often April weder l69°-

dien togt na de Noorder-eilanden , bren- Amein^
gende van daar te rug den Krank- na de

bezoeker, Koenraad Bertram, die, hier Noorder-

ondertuflehen

men,

Dorpen. Meefters.

van Batavia wedergeko- eilanden -

op de vifïte van kerken en ichoo-
len geweeft was, en zeer breed daar van
opgaf, 't geen egter maar alleen daar in

beftond , dat zy wat naarftiger , dan be-

vorens, in de kerke quamen, hoewel zy
anders daar, te Sjauw, en elders, vol-

gens 't onpartydig berigt dezer Gecom-
mitteerden , erbarmelyke naam - Chri-
ftenen , en zeer bygeloovig waren, en
vele geen andere gronden van hun
Chriitendom hadden , dan dat zy door de
Caftiliaanfche Paapen van den Moorfchen
tot den Roomfchen Godsdienft door den
blooten Doop , en op een zeer flegt on-
derwys, gebragt waren.

Den ftaat der fchoolen op Sjauw von- Staat der

den zy aldus

:

fchoolen

op 't

eiland

School-kinderen. Dog verfchenen maar
jaW'

Op Oeloe waren, Jan de Silva.

Oendong

,

Domingos Denamos,

Pehe, Lucas Furtados.

Lehi, Philip Bahondak.

70

40

80

40

zo

zo

10

230 7S

OpTa-
gnlanda.

in Minog ftyf 40, en te

trent ifo. 'School-kinderen

'er omtrent 70. of 80.

Op het eiland Pangefare, of Tagulan-
da, waren in het dorp, Tagulanda, 117,

"40, en te zamen om-
, van welke

in 't eerfte, en
omtrent zo. m 't tweede , ter fchool

quamen onder 't opzigt van Francifco

Matbons, die in de fchole van Minog
was, zonder, dat my de naam van de
anderen voorkomt.
Deze kinderen wiften hunne vragen

redelyk wel te beantwoordeu
,
gelyk ook

de kerk , en fchoolen , door den zonder-
lingen yver van den Koning , Philip

I. Deel.

Antoniszoon , en door de naarftigheit der

Tagulanders op dit goed voorbeeld, hier

een geheel andere gedaante , dan op
Sjauw, ja wel de befte, van al de Mo-
lukze kerken, en fchoolen, had.

Op het eiland Sangir waren de Chri- Op 't

ftenen op Tamacko , dat onder de Ko- eiland

ning van Sjauw ftaat, mede zeer traag in
SanSir>

den Godsdienft. De Schoolmeefter

,

David Sahari, wift wel zoo, Chriftenen

daar te noemen ; dog kon 'er geen zo.

byeen krygen. Van 40. kinderen, daar

in de fchool zynde, verfchenen 'er pas

iz. of 13.

Gg Op
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ten Haat.

1600. Op Mangenitoe ftond het nog flegter,

; vermits de Koningen , Carlo Piantay , en

Martyn Takineta ,
gedurig overhoop

lagen. Hier waren fo. School-kinderen,

van welke 'er pas 16. of 17. verfchenen.

En op Op Taroena ftond het mede zoo , hoc-

Taroena. Wel de Koning , Martyn Tatandang, de

gronden van onzen Godsdienft vry wel

verftond , die ook bezorgde dat de jeugd

door meefler De Rofario wel onderwezen

wierd, en dat 'er wel 5-0. of 60. hier

verfchenen ; dog te Calongan, dat ook

onder hem ftond, zag men 'er van de 20.

maar 6. of 7. ter fchool komen.

Canda- Candahar wierd van Mooren , en

har in een Chriftenen, dog yder in een byzonder
vryflech- dorp, bewoond. De Schoolmeefter

,

Andries Furtados, had daar wel 40. kin-

deren op de fchool-rol, dog men zag 'er,

zelf by de verfchyning der Gecommit-
teerden , maar veertien of vyftien.

De ingezetenen zelfs waren nog Hei-

denen, nog Mooren, nog Chriftenen,

maar hadden van alles zoo wat. Ook
geven zy geen hope van beterfchap, zoo

lang de Moorfche Koning, Dato Bowif-

fang leeft ; zynde hy de cenige Mohham-
medaanfche Prins op dit ganfch eiland,

aan welken , op zyn ernftig verzoek

,

toegeftaan is, met de zynen in zyn Ge-

loove te mogen volharden, zoo lang hy

leeft ; hoewel hy ( buiten die van Taroe-

na) al een van de eerfte geweeftis, die

ten tyde van den Heer Francx , in 't jaar

1673. of 't jaar 1674, al vry ernftig aan-

hield, om Chriften te mogen werden j

dog als men nu lieden derwaards zond,

om hem nader over dit ftuk te fpreken

,

gaf hy tot antwoord: dat hy nu van

geen onluften meer wift, nog geen ge-

brek meer in zyne Negryen had , en

dierhalven nu ook geen reden zag

,

waarom hy van Godsdienft zou veran-

deren.

Uit het welke dan middag-klaar blykt,

dat hun tragten na verandering van Gods-
dienft meeften tyd op wereldfche inzig-

ten, vrees voor hunne vyanden, en hope,

van onder den naam van den Chriften-

Godsdienft door de E. Maatfchappy be-

fchermt te zullen worden, gegrondt is.

Egter heeft deze Koning niet mogen
weeren , dat die gene , die ondertuflchen

Chriften worden wilden, of het al wa-
ren , het wierden , en bleven , gelyk 'er

al fo. Tagulandfche huisgezinnen van

zynen overleden zoon , Antoni van Voorft,
hunnen openbaren Godsdienft daar ook
pleegden,' behalven dat hy, na lang aan-

houden, on veel fpartelen , ook eindelyk

daar een Kerk en School heeft laten

opiigten , hoewel de Chriftenen zelfs

daar zeer yverloos en laauw zyn.

Hoewel dit nu, zoo lang hy leeft.

niet ftaat te veranderen, zoo is 't egter ,gQ0
zeker, dat zy zich alle, na zyn dood,
tot den Chriften - Godsdienft , volgens
zeker gemaakt accoort , moeten begeven,
of anders van daar na Mangindanao

,

Sarangani , of wel na de Moorfche
Negry op Ternate, verhuizen, op dat
'er op dit eiland Sangir niet anders dan
Chriftenen mogen zyn ; die nu door
deze Mooren • nog zeer in hunnen yver
belet wierden

Taboecan bevonden deze Gecommit- Reden
teerden in 't voornoemde jaar van 1 690. van Ta-

wel het volk-rykfte dorp op geheel boe«ns

Sangir, dog ook de Schooien, en Kerken fef^'
meeft ledig, 't geen, zoo lang de ge-
fchillen tuffchen hunnen Koning , Marais
Lalero, en zyn twee Goegoegoe's, of
Ryks-beftierders , David Pandjalang, en
ïhomas Waela, duurden, niet ftond te

beteren, behalven dat die Koning met
zyne gedurige overfpellen ook een zeer

onftigtelyk voorbeeld aan zyn onderzaten
gaf. Bevorens waren hier po , en toen
maar 40. School-kinderen, van welke
'er nog maar 9. of 10. ter School quamen.
Hy zelf, en zyn meefte onderzaten,
waren zulke Chriftenen, die zich niet
ontzagen den Duivel nog te dienen, en
als zeer vuile bygeloovigen aan den zelven
te ofteren, gelyk hy zelf nog onlangs,
en maar pas voor de komft van Haak,
ter gelegenheit van een ziek kind van
zyn geëgte Byzit, de Princes Lolenfego,

aan den Duivel geoffert had. Men oor-
deele hier uit eens , wat Chriftenen
dit zyn.

Op Matane, een dorp mede onder op de
dien Koning ftaande, waren 1 3 . School- andere

kinderen, ten opzigt van welke, gelyk dorpen

ook van de bejaarden, het der moeite "^
nog koften niet weerdig was , den
meefter , die daar hg , 'er langer te

houden.

Saloerhan, al mede onder hem ftaan-

de, had 'er ij\ onder Jan Matanfy; en
op Manaldnco , daar het mede zeer (legt

was, waren 'er 13.

Dit was het, dat deze twee Gecom-
mitteerden in 't jaar 1690. den pden Sep-
tember aan den Landvoogd, de Heer
Cop, en zynen Raad, wegens den ftaat

der Kerken en Schooien op die buiteo?

eilanden opgaven.

In 't laatft van April in 't jaar 1601. d, Ho-
vertrok D. Nicolaus Hopenpyl ( die wel denpyl

Taalkundig , maar alleen in 't hoog Ma- '"**

leits ervaren, en daar op van Krank- ^au**
bezoeker Predikant op Batavia

/
gemaakt hier.

'

was ) uit Amboina na Ternate. Men
had hem alleen daarom geholpen , en
Predikant gemaakt, om wat meer volk,

die voor dat onverftaanbaar hoog Maleits

mogten zyn , te werven.
Hy
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fenD.
Cofterus

ïn'tjaar

1691.

Welke
berde na

Batavia

opgezon-
den wer-
den.

D. van

Aken
in 't jaar

169:5. op
Manado
geJegt.

t>. Stam-

Jiioen

mede
hier.

Z A A
Hy kreeg in 't jaar i6pi. hier D. Pe-

trus Jacobus Cofterus nog by zich, en

toen waren hier, met D. ^animiga mede,

wel drie Predikanten, dog de laatfte was

toen krank , en de andere twee fchynen

hier niet veel uitgeregt te hebben > de

eerfte, om dat zy van dit hoog Maleits

niets verflonden > en de ander, om dat

hy nog geheel ontaalkundig was ; behal-

ven dat de Landvoogd van der Duin hen

alle beiden in 't jaar 1603. na Batavia

opzond , en over beider gedrag , als vry

ergerlyk , aan haar Hoog Edelheden
klaagde. Een opzending, die, na dat

D. Cofterus (zoo in de Batavifche Kerke-
lyke refolutie van den 1 zden January in 't

jaar 1693. blykt ) by extract haarer Edel-

heden van den 7<len dito na Macaflar

geordonneert was , den 1 zden Oétober
dezes jaars op Batavia voorquam.

In 't begin des jaars 1693. was ^e
Krank-bezoeker, Gerard van Aken ook
een Difcipel van D Leidekker den ipften

January al mede, om dat hoog Maleits,

op Batavia Predikant gemaakt, en na

Ternate in February gezonden geworden,

om dat hoog Maleits met alle kragt daar

nu zamen met D. Hodenpyl voort te zet-

ten , terwyl D. Petrus vander Vorm
,

D. Leidekkers eerfte Difcipel in die Taal,

zederd het jaar 1689. in Arhboina daar

mede bezig was; zynde deze drie, buiten

D. Leidekker, de eenigfte Predikanten,

die hoog Maleits leerden , zonder dat het

ook eenig ander Predikant, buiten deze

vier, en den Schryver, verftond

Den liften Mei vertrok uit Amboina
ook herwaarts D. Joannes Stampioen

-

t

maar wegens het opzenden dezer twee

vorigen, bleef hier alleen D. Cam»:iga,en

D van Aken , die ( zoo ik meine ) nader-

hand op Manado gelegd wierd.

De Landvoogd, en zyn Raad, hadden

D Hodenpyl, die een flegt broeder, en

een los woeft menfeh was, den ziften,

en D. Cofterus den 3 iften January al hunne
dienften opgezegt, en het Prediken ver-

boden, hoewel zy anders goede getuige-

nilTen van hun dienit en leven bevorens in

de Moluccos hadden.

De Kerken- raad van Batavia , hier mede
niet vergenoegt, ftelde hen beiden, tot

dat zy nader bericht van hun zaak beko-
men zoude hebben , uit.

Den zóften Oótober bleek by extract

der Hooge Regering van den 1 zden , dat

zy beiden door den Landvoogd in Terna-
te, en zynen Raad, over eenige poin£ten

van gewigt in hunnen dienft gefchorfl

waren j weshalven de Kerken-raad van

K N.
is?};

over

D. D.
Hoden-
pyl en

4*5>

Batavia hen, nog tot den Predik-dienft,

nog tot de zitting in vergadering, toe-
laten kon, en dit, tot nader bciluit, en
berigt over hen, uitllellen moeit.

.

Den 7den December bleek nader aan Verder
die vergadering , dat de Landvoogd , en bericht

Raad der Moluccos, aan den Kerken-
raad in Ternate, zonder eenige reden te

geven ( wat matigd zich zulk een Land-
voogd en Raad niet al aan

! ) verboden Cofterus

had, aan deze twee Predikanten eene zaakl

Kerkelyke getuigenis te geven ; een ver-

bod, dat in zich zelven tegen alle Ker-
kelyke orders in een welgeilelde Kerk
ftreedt, en waar omtrent men die Kerk
immers hare Kerkelyke vryheit des ge-
moeds behoorde gelaten te 'hebben, om
aan deze twee mannen voor die Kerke,
daar zy na toe gingen, eene vrye en
onbedwongc getuigenis , invoegen als zy
meinden te behooren , te laten volgen.
En dewyl déze Kerken -raad tot het
geven van zoodanige Attefhtie wel ge-
negen, maar dit hen nu verboden was,
verzogt zy aan den Kerken -raad van
Batavia, dat haar Edelheden j op hunner
Eerw. voordragen voor het toekomende
hier in geliefden te voorzien.

Den Zfften January in 't jaar 1694.
bleek in Kerken-raade van Batavia, by
extract der Hooge Regeering van den
ifden, dat haar Edelheden, op 't ver-
zoek van D. Hodenpyl ( by zyne verant-
woording gedaan) dat zyne aangemerkte
misflagen tegen de Regeering in Ternate
mogten over 't hoofd gezien worden,
en op verzoek vmD.Cofteuis, dat hem
vergeven mogt werden, 't geen door
onbedagtzaamheit door hem in Ternate Zy
bedreven was, goedgevonden hadden by beiden

haar Hoog Éd. refolutie van den 6den werden

hen beiden van 't fufpens te releveren, EdelhS"
het Prediken hen weer toe te ftaan, en den
uit hoofde van dien D. Hodenpyl na Am- herfteld.

boina, en D. Cofterus na Banda, te or-
donneren.

In 't jaar 1694- of 't jaar 169 f. is D. Stam-
D. Stampioen op de vifite na Manado, pioen,

volgens fchryven van den iften Novem- ?
aat

.

ber, in 't jaar 169f gezonden, en in ^^"f
een van beide deze jaaren was D. van in 't jaar

Aken op Manado vaft geplaatftj dog in i 695>opI

't jaar 1 69ƒ daar overleden.
de yifite,

Dus waren dan van 't jaar 1693. tot 't van
jaar i<5oy. hier drie Predikanten, D. Aken,
Cammiga^ Stampioen, en van Aken. op Ma-

tn 't jaar iopy. was de ftaat dezer ]^ t
£'

Kerke, volgens eene Schets ons toege-
zonden, aldus:

S 8 Eilan»
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D. Cam-
miga
gaat in 't

jaar 1697.

de Noor-
der-ei)an-

den vifi-

tceren.

D. Stam-

pioenin't

jaar 1699.

na Ban-

da, D.

Feiiingius

uit Arn-

boina

hier.

Het getal

der Chri-

ftenen ,

groot

,

dog
hunne
kennis ,

kleen.

D. Cam-
migagaat
In 't jaar

1700. na

Batavia.

Van 't getal der Chriftenen op Ter-

nate , Makjan, en Batsjan, wiften zy

toen juift geen net berigt te geven, dat

mogelyk mede eenige duizenden uitma-

ken zal.

In 't jaar 1697. was D. Cammiga op

de vifite der Noorder eilanden j en hoe-

wel zy te zamen nog tot 't jaar 1699.

byeen lagen, in welk jaar D. Stampioen

na Banda vertrok , en D. Abrahamus

Feiiingius hier uit Amboina quam. Kan
egter niet zien, dat die Heeren daar

in dien tuflehen-tyd veel aan deze

Chriftenen gewonnen hebben , alzoo die

van Batavia den 24<len December in 't

jaar 1698. na 't vaderland fchreven , dat

'er eer vermindering was, dan aanwafchj

en dat 'er om de Noorder eilanden wel
velen tot het Chriftendom , maar , tegen

alle naarftigheit aan , tot geen kennis

quamen ; en dat het getal der Chriftenen

in 't geheel toen 26000. was.

In 't jaar 1699. had D. Cammiga wel
verzogt voor een fpring-togt op te ko-

men j dog had , by gebrek van een vaar-

tuig, zulx niet konnen doenj waar op
zyn Eerw. egter in 't jaar 1700. van hier

na Batavia vertrokken was, zoo dat nu
D Feiiingius maar alleen deze ganfche
Kerk waarnemen moeft , dat hem vol-

flagen onmogelyk was.

Men zag ook, by fchryven van dit

jaar uit Indien na het vaderland , dat het

in Ternate zoo breedt met het Chriften-

dom niet was , als men wel had opgege-
ven j ja de ftand der zelven was beklage-

lyk, en men vreesde nog grooter verval,

by gebrek van Leeraaren, alzoo 't on-
mogelyk was, by zoo kleen getal der
zelve, 't Chriftendom, op 7. eilanden

verfpreidt, zoo dikwils, als 't noodig
was , te bezoeken.

D. Feiiingius (die ik niet wete, dat in

't Maleits prediken kon ) had in January

,

des jaars 1 700 , de vifite op Makjan en
Batsjan gedaan, en gedroeg zich in 't

verdere wegens den ftaat dezer Kerke
aan 't opftel van D. GeUius Cammiga,
van 't jaar 1 697 , waar uit bleek , dat op
Ternate, Celèbes, en de Noorder -ei-

landen
, 33. Meefters , 28. Kerken

,

29. Schooien, 1378. School-kinderen,
1. Krank-bezocker

, 346. Ledematen,
en in 't geheel 2. ƒ712,. Chriftenen waren.
Voor my, ik oordeel, dat men een

Predikant, die niet Taalkundig is, en
ook een gemeinte, tot welke hy gaat,
groot ongelyk aandoet, met hem een
Kerk-, en School- vifite op te leggen,
die hy immers niet in ftaat is behoorlyk
te doen j zy komt my zeer befpotcelyk

,

en onnut voor.

In 't jaar 1701. vertrokken in 't begin
van 't jaar, volgens refolutie, en extract

haarcr Edelheden van den 7den December
des jaars 1700, den 13 den dito in Ker-
ken-raad op Batavia ingelcvert, de Pre-

dikanten, D. D. Arnoldus Brands , en
Petrus Noot , herwaards j zoo dat zy
toen weer met hun driën waren ; dog
de Kerkelyke gefchillen , tulTchen de
Heeren Brants, en Noot, in 't jaar 1702.
voorgevallen , waren oorzaak , dat de
laatfte , volgens extract van den Sften

December in 't jaar 1702, den i8<fcn

der zelve maand na Banda geordonneert

wierd, waar heen zyn Eerw. in 't jaar

1703, in 't begin, vertrok, zonder dat

ik wetc, of zyn Eerw. voor zyn vertrek

zich op de vifite na de Noorder-eilan-

den, volgens de belofte in November,
in 't jaar 1702. gedaan, begeven heeft;

zoo dat nu de Heeren , Feiiingius, en

Brants t
tot het jaar 1704. (in welk jaar

de

1700:

D. Fei-

iingius,

fchoon
niet

Taal-

kundig;
vifiteert

eenige

Kerken:

Korte
ftaat

dezer

Kerke
in 'fjaai

1697.

d.d:
Brands,'

en Noot 9
'

komen
hierin 't

jaari70i,1



D. Fei-

lingius

in 't jaar

1704. na
Batavia.

D.Brands
Predikt

laag

Maleits.

D. van
Weiy
hier in 't

jaar 1704,

Bericht

van de
vifite in 't

jaar 1 70 j.

door de

Heer
Brands

gedaan.

Z A A
de eerfte op gedurige verzoeken na Ba-

tavia , met toeftaan der Regeering in

Ternate , vertrokken was, alzoo men
hem niet verlofte) hier nu maar alleen

tot het waarnemen van zoo zwaren dicnft

waren , welke laatfte Heer , volgens

fchryven van den i8den December 1704.
na Amboina, nu al Maleits (dat is, het

laage, en verftaanbare by den inlander)

had beginnen te Prediken.

Men had op Batavia in 't jaar 1703

,

volgens extract der Hooge Regeering
van den i^den December, den ^den dito

ingelevert
,

goedgevonden , D. Gajus

Andre^ Predikant van Onruft, na Ter-
nate te ordonneren} maar vermits die

dat jaar nog na 't vaderland vertrok, zoo
wierd in 't jaar 1704, by extract van
den ioden january, D. Wilhelmus van
Wcly herwaards beroepen, die ook den
2fften affcheid nam, en vertrok.

Dus bevonden zich hier in 't jaar t 704.
geen andere Predikanten , als de Heeren

,

Brands, en van TVely , van welke de

laatfte noit Taalkundig geweeft is.

In het jaar 1703. had men den Predi-

kant Brands (fchoon toen nog geen

Maleits gepredikt hebbende) op de vifite

na de Noorder-eilanden gezonden j gelyk

zyn Eerw. in 't jaar 170J* . die zelve vifite

weder , maar waarfchynelyk met veel

meer vrugt, dan wel de eerfte reis, ge-

daan heeft.

Wanneer nu een Predikant deze lafti-

ge, gevaarlyke en langdurige vifite der

Kerken en Schooien ondernemen zal

(om hier van Makjan, en Batsjan, dat

'er mede toe behoort, niet te {preken)

zoo gaat hy met een fchip, ofwel meeft

met een Chaloep, ofCoracora, cerft na

Manado , op de kuft van Celèbes, 't geen,

fchoon 't in de Kaarten maar 36. mylen

verre geftelt wordt, 40. mylen 'er van

daan legt. Dewyl hier een Hollands

Opperhoofdt met verfcheide pofthouders

legt, brengt zyn dienft mede, hier niet

alleen voor de inlanders, maar ook in 't

Nederduits, te Prediken ; en, vermits

men in 't jaar 1705-. hier p. Ledematen,

3 . mannen en 6. vrouwen had , het

Avondmaal daar ook uitte deelenj mits-

gaders zoodanige Ledematen, die nieuw
aankomen , hunne beiydenis af- , en hen

aan te nemen, en, kinderen, of bejaar-

den, die tot ons willen overkomen, te

doopen, en eindelyk, die genegen zyn

te trouwen , in den Egt te beveiligen.

Behalven dit werk is geenzins van het

minfte, dat een Predikant de Schoole,

zoo 'er in zulk een dorp een is, vifitere,

en ordentelyk nafpeure, of de kinderen

in 't lézen , ichryven , en 't opzeggen
der groote, of kleene Vragen, zoo uit

den Catechifmus, als uit Aldegonde^ en

K N. 411
eenige andere Vraagboekjes , en in 't

zingen ook wat gevorderd, en of de
Schoolmeefter zich, zoo daar in, als in

't waarnemen van den Kerk-dienft des

Sondags , met het voorlezen van een
Predikatie in 't Maleitfch, 't doen der

voor- en na-Gebeden, het zingen, êtc.

en in 't waarnemen der avond-Catechiza-

tiën der gemeente, en 't doen der Gebe-
den twee of driemaal ter week, behoor-
lyk beyvert heeft , en of ook daar door
de gemeinte wat in kennis gevordert zy.

En dit is in de meefte dorpen, daar hy
komt, zyn dagelyks werk, Predikende

in yder dorp eens of tweemaal, na dat de
tyd zulks toelaat, en de ftaat dier Kerke
vereifcht. De Chriftenen in dit dorp
waren in dit jaar 409.
Van Manado gaat een Predikant met

een Coracora, of een ander minder vaar-

tuig , dat gemeenelyk vry flegt is, na
Boelan, een etmaal fcheppens, ofroejens

van daar, aan ftrand gelegen, fcheppende
geftadig langs ftrand. Men had in dien
tyd hier iyz Chriften, dog onder de
zelven nog geen een Lidmaat , behalven
dat het flegte Chriftenen in zich zelven

,

en zeer lompe menfehen zyn. De Pre-
dikant Brands trouwde hier toen z. paar
menfehen j dog wat zyn Eerw. op dien
Koning verzogt, zoo kon hy hem niet

bewegen eenige meisjens te laten in de
School gaan. Hy doopte hier iy. onegte
kinderen, en vond het alles vry flegt

geftelt.

Van Boelan vertrok Zyn Eerw. na
Boelan Itam , dat een etmaal fcheppens
van daar langs ftrand legt, en vond daar

472. Chriftenen, dog al mede geen een
Lidmaat.

Van Boelan Itam ging zyn Eerw. na
het dorp Dauw , behoorende onder den
Koning van Caudipan, die beide over
Boelan Iram , en dit dorp,

r heerfcht.

Dit laatfte dorp, Dauw, doet zich by-
zonder wel op, legt wel een uur gaans
langs ftrand van Boelan Itam af.

Hier Predikte zyn Eerw. in een fraai

Kerkje, met een Predik- ftoel voorzien,

dat men overal zoo niet vind, en dit was
ook de eerftemaal , dat zyn Eerw. ,

zedert zyn vertrek van Manado, Pre-

dikte; vindende hier 485. Chriftenen,

dog geen een Lidmaat.

Van Caudipan, of Dauw, ging zyn

Eerw. na Bwool ( 't geen zy gemeenelyk

Bool uitfpreken) dat wel ruim 3. etmaal

fcheppens, langs ftrand, al Ooft op van

Dauw, en wel 70. mylen van Manado,

legt. Dit zyn Heidenen, Mooren, en

Chrifienen onder een ; van welke de

Chriftenen alleen een getal van 161 8.

zielen uitmaken, onder welke egter al

mede geen een Lidmaat is. Van Bool

Ggg 3 gaaS

1705.
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reis

tuffchen

de Le-
waas , en
Attingo-

la.

gaat men wel dertig mylen weder te rug

Weft aan tuflchen Dauw, en Bool, naar

een plaats, of inham, de Lewaas ge-

Elendi°e naamt » van waar men over land , en

over 't gebergte, Suid Ootl op, naar

het dorp Attingola (daar midden in 't

land gelegen) te voet gaat, dat daarom

voor een Predikant te moejelyker is , om
dat men van Bool tot Attingola toe wel

zes of vyf en een half etmaal onderweeg
is, en van de Lewaas tot Attingola wel

twee, drie, of vier dagen (na 't zich

fchikt) in 't bofch onder den blaauwen

hemel, zonder dorpen of menfchen te

ontmoeten, huishouden, en zeer dik-

wils door rivieren, en moerafTen, die al

vry diep zyn , trekken moet ; behalven

dat men hier ook alles mede nemen , en

voor zyn eigen pot (buiten den laft van

't huishouden aan 't Kafteel, zoo men
fetrouwd is) zorgen moet, alzoo yders

eurs, en huiflelyke zaaken, juift niet

gedoogen, voor zyn vrouw, en kinde-

ren, een Kok t'huis te laten, en 'er

voor zich op de viilte een mede te ne-

men. Dit, gelyk men denken kan,

maakt de vifite verdrietig, en zwaar, en

zoo lang in zulk eene zware hitte, als

men daar byna onder de Linie heeft,

te blyven, vermoeit een Predikant, die

niet gewoon is zoo verre te voet te gaan,

geweldig, behalven dat zulke marfchen

door die mieren en moeraiTchen , die 'er

al vry veel zyn , en daar hy zomtyds tot

den buik toe door moet, hem geenzins

in de kleeren gaan zitten; een werk
(mynes bedunkens) dat,men geen Predi-

kant behoorde te vergen.

Na dat zyn Eerw. dan van Bool ver-

trokken, en drie dagen (trekkende on-

derweeg door de groote Moorfche Ne-
gryen, of dorpen, Gorontalo, en Lim-
botto ; op de reize geweeft was , en wel
dertig maal ('t geen men zomtyds wel
vry meer maaien doen moet) door een

zware rivier getrokken was , 't geen
hem, fchoon een jong fterk man, zeer

afmatte, quam zyn Eerw. in Attingola,

alwaar hy 300. zeer flegte Chriftenen,

die byna geen Maleits zelf verftonden,
en onder welke geen een Lidmaat was,
in een zeer flegt dorp vond.
Zyn Eerw. ontmoette hier, pas over

een rivier , een ander Koninkje van Boe-
lan, dat onder al zyn volk, Mohham-
medaanfeh zynde, alleen Chriften was.
Hy vond hier ook geen Kerk; maar

men was bezig met 'er een te maken;
weshalven men ook hier met geen vrugt
voor een gemeente , die de Taal niet

verfbnd, Prediken kon; behalven dat

het ook niet waard was daarom een
Predikant zoo veel vergeeffche moeite te

laten doen.

Ü K S E
Hy vertrok dan, na 't verdere, dat 170J!

zyn dienft hier vereiichte , verrigt te

hebben, weer na de Lewaas , moetende
verklaren, dat al die naam - Chriftenen

zoo veel niet waardig waren, dat men
daar aan de gezondheit van een Taal-

kundig Predikant , en die op andere

plaatzen vry meer dienft doen kon, en
zelf zyn leven ( waar van wy een voor-
beeld geven zullen) waagde, aangezien

men met zulk een vifite, by zoo een

onervarene en zelf ontaalkundige ge-

meinte, alfchoon men daar eens of twee-
maal in een geheel jaar al Predikte, en
Catechizeerde , immers niet de aller-

minfte vrugt doen konde; en 't veel

noodiger was, in dat dorp, of een an-

der, daaromtrent, een valt Predikant te

leggen , dan wel in eenig dorp in 'c

vaderland (daar yder dorp immers zyn
Predikant heeft) om dat zulk een Predi-

kant hier nog vry meer , dan eenig

Predikant in 't vaderland , te doen zou?

hebben, aangezien hy maar naam-Chri-
ftenen en Heidenen vinden zou , die hy
nog eerft de Taal, en dan de gronden
van onzen Godsdienft, van voren af aan
zou dienen te leeren , daar een vaderlands

Predikant gewoon is te arbeiden onder
Chriftenen, die dat reeds zyn, en van
ouders tot ouders altyd geweeft zyn,
dat een vry groot onderfcheid is, en egter

niet eens opgemerkt word.

Van de LeWaas dan trok zyn Eerw.
weder te rug na Caudipan, van waar
men hem met een ander vaartuig ( want
yder dorp weet hoe ver het een Predi-

kant voeren moet) weer tot Manado
bragt , alwaar hy weder voor de Neder-
duitfche, en ook voor de Maleitfche
gemeente Predikte, gelyk hy op deze
plaats alleen van ganfeh Celèbe« , 't

Avondmaal uitdeelde.

Hier moeft zyn Eerw. zich weer van
nieuwen voorraad voorzien, om nu na
de Noorder-eilanden een nieuwen togt

te doen.

Van daar vertrok hy dan den zden July
in 't jaar 1705-. 's morgens met een
Coracora (een flegt vaartuig voor een
openbare zee, en dierhalven zeer gevaar-

lyk, om 'er zoo verren togt mede te

doen) na Tagulanda, daar hy den 4<ien

's avonds aanquam ; hoewel het maar
achtien of twintig mylen ver van Mana-
do gerekent word. Hy vond hier ifpo.
Chriftenen, en onder de zelve 18. Lede-
maten , weshalven zyn Eerw. in 't dorp
Tagulanda in 't Maleits, in een Schuur,
dewyl 'er geen Kerk is, predikte, 't

Avondmaal aan 7. mannen, en 16. vrou-

wen, en nog aan 7. Ledematen van 't

dorp Minanga, daar 310. Chriftenen

waren, uitdeelde, vindende verder zyn

werk
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werk met het Catechizeeren der ouden,

en 't onderzoeken van de bequaamheit

der jongen, die in beide deze dorpen

2. Schooien van over de 1 fo. kinderen

uitmaken ; waar af die van Tagulanda 'er

wel 130. heeft.

In dit dorp, en op' dit eiland, vond
hy den ftaat der Kerke, en der Schooien,

by den andere te vergelyken , vry wel.

Van Tagulanda, of 't eiland Pangafa-

re, ging .zyn Eerw. na 't eiland Sjauw,
tien mylen verder , en op 't welke

4. Chriften-dorpen alle aan ftrand leg-

gen, en Oeloe, Oendong, Pehe, en Lehi
genaamt zyn.

In Oeloe, de hoofd-Negry, vond hy,

volgens de rol, wel 1 fo. kinderen ; dog
daar quamen 'er zeer weinig in de School.

Onder I4f0. Chriftenen vond hy geen
een Lidmaat , 't geen daar van daan komt,
dat hier dikwils om de twee of drie

jaren maar eens een Predikant verfchynt,

en, door 't kleen getal der Predikanten
(die ook altyd niet in ftaat, of fterk ge-
noeg zyn om zulke vifitc te doen) 'er

ook niet meer konnen komen : want als

deze Chriftenen hier wel zouden waar-

genomen, en onderrecht worden, zoo

moeiten hier veel meer Predikanten, en

(gelyk ik bevorens gezegt heb) daar zy

noodig geoordeeld wierden-, op de eilan-

den verdeeld en vaft geplaatft worden
,

daar men nu al deze Kerken maar op een

Predikant 's zorg, en dienft, ruften laat,

en nog wel hartelyk, als ware hy een

luiaart, klaagt, als hy , na waarheit

fprekende, zegt, dat de ftaat der Kerke,
en de kennis van den inlander , flegt is

,

dat immers onmogelyk niet anders kan
zyn, en van maar eenen Predikant ook
niet anders te wagten is.

Hier op dit eiland predikte hy niet,

om dat hy daar mede geen voordeel ter

wereld onder zulke onkundigea , als hy
'er vond, zag te doen, en kon 'er 't

Avondmaal niet uitdeden, alzoo 'er geen
een Lidmaat gevonden wierd.

Op Pene, drie ofvier uuren van Oeloe
gelegen, vond hy een School van 44.
Jongens , dog zy waren zeer flegt geoef-

. fent ; en ue Meiskens wilden zy in de

Schóole niet zenden, om dat 'er voor-

beelden van gepleegde onordentelykhe-

den met de zelve waren. Hier waren
ïooo. Chriftenen i maar al mede geen
een Lidmaat.

Op Ondong, of Oendong, een uur
fcheppens langs ftrand van Pehe gelegen

( hoewel men het ook te voet gaan kan

)

waren 491. Chriftenen, dog geen Lede-
maten ; alwaar hy ook 40. kinderen, en

zf. Jongens in de School vond.

Op Lehi, of Lehe, een kleen uurtje

verder gelegen, waren 3f<5. Chriftenen,
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doch geen Ledematen; en een School
van 2f. Jongens. Zyn Eerw. doopte
hier zf. kinderen.

Deze leeden van Sjauw konnen tot

nog toe naauwlyks Maleits, en zyn nog
als regte Bofch-menfchen , die , als men
hen over zaaken van Godsdienit aan-

fpreekt, als Aapen den Predikant eens

toelagchen , en niets weten te antwoor-
den ; zoo dat ik my zeer verwonder,

'

hoe die menfehen (niet onder de Span-
jaarden: want dat heeft niet veel moeite

van nooden ) maar onder ons Chriftenen

geworden , of waar op zy daar voor

erkend zyn , en nog erkend worden , al-

zoo men by hen niet de minfte blyken

van kennis befpeurt.

Van Sjauw vertrok zyn Eerw. den
1 j-den July na 't eiland Sangir, daar hy
den lydtn aanquam , en alwaar hy niet

dan Chriftenen vond, Uitgenomen in een

Negry, die half Moors, en half Chriften

was.

Op 't dorp Tamacko, aan ftrand ge-
legen, vond hy f88. Chriftenen, geen
Ledematen, en ff. Jongens in de School,
doopte 40. kinderen, en trouwde 4. paar
lieden.

Op Mangenitoe,een braaf groot dorp,
omtrent drie uuren van Tamacko , vond
zyn Eerw. 1400. Chriftenen, en 12. Le-
dematen, voor welke hy Predikte j en
't Avondmaal bediende , pf . kinderen
doopte, 40. paar trouwde , en daar voor
dezen ifo. kinderen, dog nu vry min-
der, en niet boven de 30, in de School
quamen.

Op Taroena, twee uuren van daar,

vond zyn Eerw. 2386. Chriftenen , en
28. Ledematen, voor welke hy Predikte,

gelyk hy hier ook het Avondmaal aan de
Leden bediende, doopende te gelyk 14^.
kinderen, en trouwende 20. paar lieden.

In de School vond hy 12. Meisjens,

fo. Jongens , en dus te zamen 62.

Scholieren.

Tot Calongan , mede onder dezen

Koning van Taroena ftaande , en ander-

half uur gaans van daar gelegen , waren

376. Chriftenen
,
geen Ledematen , en

3 1 . Jongens in de School.

Tot Candahar , twee of drie urnen

fcheppens van daar , vond zyn Eerw.

403. Chriftenen, geen Ledematen, 39.

Jongens, en 4. Meiskens in de Schoole,

en dit alles onder een Moorfch Koning

,

die egter den Schoolmeefter al vry be-

hulpzaam was; een dorp, van 't welke

de Mooren, volgens voorgaande Ac-
coorden, al lang behoorden verhuift te

hebben; 't geen zekerlyk het Chriften-

dom daar veel meer zou hebben doen

aangroejen; maar dat wierd van de Re-

170?.

\ geering alhier verfloft.

Tot
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1705- Tot Mattane , een of twee uuren

fcheppens van Candahar, een dorp, on-

der den Koning van Taboecan ftaande,

vond zyn Eerw. ffo, en daar onder

6. zeer flegte Chnftenen , door D. de

Leeuw, en D. van Aken aangenomen,

maar zedert zeer vervallen, alzoo zy de

twaalf Artykelen des Geloofs niet eens

kenden j welke zyn Eerw. egter, om op

Taboecan te komen , ten Avondmaal

noodigde. In de School vond hy f o.

Scholieren.

In Taboecan , vyf uuren fcheppens

van daar gelegen, vond zyn Eerw. ipoo.

Chnftenen , 1 2. Ledematen, en een School

van 41. Jongens en 2. Meiskens. Hier

Predikte , en bediende hy het H. Avond-

maal.

Op Coema , twee uuren fcheppens

verder, vond hy 3 fo. Chriftenen, geen

Ledematen, nog 'hier, nog in de drie

volgende dorpen , en een School van 40.

kinderen, die uit 28. Jongens, en 12.

Meiskens, beftond.

Op Coelor, een of twee uuren van

daar , waren 340. - Chrifrenen, en . Zf.

Scholieren , beftaande uit 21 . Jongens , en

4. Meiskens.

In 't dorp Menala , een uur verder

,

vond zyn Eerw. 3 fo. Chriftenen, 2f.Jon-

gens en 3 . Meiskens in de School.

Tot Saloerang, zynde het elfde Chri-

ften-dorp op Sangir, en vier uuren van

Menala gelegen, waren ij-oo. Chrifte-

nen, benevens een Schoole van 40. kin-

deren, waar van 'er maar 20. yerfchenen.

Waar uit dan blykt, dat hier 3. Hoofd-

kerken zyn, te weten, die van Mange-
nitoe, Taroena, en Taboecan, daar ge-

meenelyk gepredikt, en 't Avondmaal
uitgedeeld werd.

Van daar vertrok zyn Eerw. na de

Talautfe eilanden, ongevaar twintig my-
len van Sangir , en wel zeventig van

Manado. Hy vond op 't eiland Cabroe-

wang twee dorpen, Manare , en Towa
Debale.

In 't eerfte, aan ftrand gelegen, vond
hy 1000. zeer woefte Chriftenen ; dog
geen Ledematen, en een School van 82.

Schoolieren, waar onder 2. Meisjens.

In Towa Debale , vier mylen van

Manare, vond hy 1020. diergelyke Chri-

U K S E
ftenen, even, als de vorige, geen Ma- r70S;

lcits verftaande, en dierhalven al zynen,

arbeid daar zoo goed als vrugteloos.

Daar was een School van po. kinderen,

waar onder 20. Meiskens , en op geen
van beiden deze dorpen eenige Lede-
maten.

Op Lirong , een eiland , naaft daar

aan gelegen , verzogt de Goegoegoe,
Rioti, met zyn Familie, en onderdaanen
wel Chriften te werden , en zich dus met
alle de zynen (alzoo hy onder Taboecan
ftaat) onder de Compagnie te fkellen 5

dog de Heer Brands, die maar alleen

commiffie had, om na de redenen van
dit zyn verzoek te vernemen, kon daar
toe niet treden.

Hy zeide tegen zyn Eerw. , dat de
Koning van Taboecan hem, en de zy-
nen , als Slaven handelde , en dat hy
daarom wenfehte onder een beter Heer,
te weten, de E. Maatfchappy, teftaan,
en om door toedoen der zelve ook in de
Chriften-Godsdienft onderwezen te wer-
den, om meer kennis, dan hy nu had,
met de zynen te krygen, en om den
Duivel , dien zy tot nog toe gedient
hadden ; om dat zy niet beter wiften , of
die Godsdienft was wel, te verlaten -

maar egter nam zyn Eerw. aan, by den
Heer Landvoogd alles , wat in zyn ver-
mogen was, tot het bereiken van dit
zyn oogwit te bewerken. Dit is wel
gefchied, en de Landvoogd heeft 'er na
Batavia over gefchreven -, maar de Koning
van Taboecan ( die Godlooze overfpeler,
te voren van ons befchreven) heeft zoo
veel by haar Edelheden weten uit te
werken , dat dit verzoek van dezen
Goegoegoe afgeflagen, en dit volk dus
tot nog toe (zeer weinige, die de naam
van Chriftenen , maar geen kennis ter
wereld, hebben, uitgezonderd) Heidens
gebleven is, hoedanig het ook met de
andere Talautfe eilanden ftaat.

Na dat zyn Eerw. hier al het noo-
dige verrigt had , is hy weer, na een
reize van vyf maanden, in Ternate ge-
komen.
Wy zullen hier een korte Schets van

dezen togt , om 'er met een oog een net
gezigt af te hebben , byvoegen.

De

r
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Korte
Schets

van de
ftaat der

Kerken
enSchoo-
len , door
zyn
Eerw. in

't jaar

i7oy.

bezogt.

De Eilanden^ Dorpen. Kerken. Schooien. Schooï-kind. Doop-kind. Ledematen. Chriftenen?

Celèbes

' Manado
Boelan

f
Boelam Itahi

jj beide onder

j
: Caudipan.

i^Dauw
Bwool
Attingola

6

Pangefare <f
Tagulanda

\ Minanga

Sjaüw ^

r Oeloë
Pehe
Ondong

(. Lehe

Tamackö
Mangenitöe
Taroena
Calongan
Candahar

Sangir < Mattane
Taboecan
Coema
Coelof

Menala
Saloerang

11

De Eilanden C Manere
van Talaut < Towa De-
Cabroewang

Lirong

bale

%

Heidenfch.

IfO

44

*5"

ff
30
62.

3 r

43
fö

43
40
2f
28
20

82

*r

y

472

.
- 486

i'6i8

• 300

•

23

7

15-90

310

• 14j-o

1000

40

2-r

492

3f*

40

28

6
12

f88
1400
2380

376
4° 3

ipoo

• •

3f°
343
320

• iyoo

-
^

tooo

ti

r
iozo

*r 20 803 260 Sj* 20780'

Getal der *n
'

C
J.

aa
?\
I7°7

Chrifte-

nen hier

in 't jaar

1707-

In 't jaar

1709.
vertrekt

D. Brands

joa Ara-
boina.

waren in de Moluccos

21907 Chriftenen in 't geheel bevonden:

In 't jaar 1709. vertrok de Heer

Brands in juny van hier na Amböina , en

quam aldaar den 4^11 July, latende D.

van JVely alleen in Ternate, die, fchoon

niet Taalkundig, in 't.jaair- 171 o. egter

de vifite gedaan heeft. De ftaat der

Kerke door zyn Eerw. in 't jaar 1710.
den 1 oden Juny, by Schets^ opgegeven,
was aldus

:

Eilanden.

Ternate
Makjanf'
Bats jan ^
CelèbesT

De Noorder-Eilanden\

Ledematen;

7

n8

School-kinderen.

66

17

1239

Chriftenen,

1300

160

18430

Schets

der Ker-
ken en

Schooiert

in 't jaar

17 10.

door Dl
\an
Wely
bezogt.

210 '132.2 19890

Het gene te zarnen eenentwintig duizend vier honderd tweeentwintig Chriftenen

uitmaakt.

En was deze Schets door D. van Wcly^ en Js. v. Alfen y
geteekend;

I. Deel. H h h In
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D.Hup-
perts

komt
hier in 't

jaar 17 11.

D. Boter-

fcooper,

hier ge-

zonden.

Zyn vifï-

te na

Celèbes

huil , en

na de

Noorder-

eilanden.

In 't jaar 171 1 , in 't begin, quam
hier D. Gofuinus Huppcrts-, maar in dit

zelve jaar, den 6den July, ftierf D. van

PFely , aan welken deze Kerk ook niet

veel gehad heeft, en quam D. Hupperts

in 't jaar 171 z, den ziften Auguftus, al

mede na dat hy lang ziek gelegen, en

al verlof, om op -te komen verkregen

had, te fierven.

Nu ftond deze by zich zelve zeer

flegte en bedroefde Kerk in een nog
elendiger ftaat; om welke ramp teheelen,

haar Edelheden op Batavia goed vonden
( een klaar bewys, hoe weinig berigt van

de bequaamheit en Taalkunde der Predi-

kanten men daar heeft, of hoe weinig

men daar op let ) den Bandafchen Predi-

kanr, D. Petrus Boterkooper , NB. om
zyn Taalkunde ( daar die man geen Ma-
leits kon, noit in die Tale gepredikt,

ja niet de allerminfte preuven 'er afge-

geven had , nog in Banda 'er voor bekend
itond) na Ternate voor een of twee jaren

te ordonneren.

Of deze Heer tegen zynen Landvoogd
zeide, dat haar Edelheden hier in misleid

waren, dat hy geen Maleits verftond,

en ichoondeganfche Kerken-raad, en zyn
gemeinte, dit mede zeiden ; 't mogt alles

niet helpen, hy moeft na Ternate, en aan

zulk een man ging men, tegen zyn op-

regte betuiging aan , egter zulk eene zware

en elendig gefielde Kerk vertrouwen.

Zyn Eerw. quam in Ternate den ijften

Mai in 't jaar 171 z, en ging, kort na

zyn komit, op de vifite na Celèbes en

de Noorder-eilanden. Hy vertrok met
de Chaloep Larieke na Manado , van

daar met de zelve totCaudipan, en van

daar met een Coracora na Bwool, bly-

vende de Stierman der Chaloep , Pieter

Vijl'cher , by zyn Eerw.

Van daar weder te rug na de Lewaas,
of Liewaarts, getrokken zynde, moeit

hy den togt over land na Attingola doen,

daar men ettelyke dagen onder den

blaauwen hemel huishouden , en geheel

dezen weg te voet gaan, moeit. Ik heb
dien Stierman hooren verhalen, dat zy

tweeenzeventig maal door rivieren en
door moeralTen ( daar zy niet weinig van
bloedzuigers geplaagd wierden) moeiten
trekken , en zomtyds tot aan de midde-
len 'er doorgaan, tot dat zy in 't Moorfch
dorp Limbotto quamen; van waar die

van Bwool (die niet als de by zich heb-
bende goederen van den Predikant , &c.
dragen) zyn Eerw. weer een ftuk weegs
te water tot voorby 't Moorfch dorp
Gorontalo , en zoo al vorder weer over
land , door verfcheide moeraflen, tot

Attingola bragten, een Chriflen dorp,
dog daar meert Mooren woonen, die

maar door een kleen riviertje van een

gefcheiden zyn. Zoo verre was zyn I7n-r

Eerw. nog eenigzins wel te pas ; maar Q ,

*

toen hy de te rugreize door alle die wc i;<e hj
rivieren en moeraflen , in die zware hitte, ftierf.

en dat alles te voet, dede, wierd hy
ziek , en overleed , in 't byzyn van dezen

Stierman, den ipden September.

Zoo ras men de tyding hier van op Waar op

Batavia, den 12.den November in 't jaar
g
aar

.,

17 iz. kreeg, vonden haar Edelheden jeri den
goed (en vooral de opper- Landvoogd , Schry ver,'

de Heer Abraham van Riebeek, uit een en D. Sel,

verkeerde drift tegen my wegens het
"*

te

"~_

werk van myne overzetting des Bybels in donnec^

't Maleits, waar door die van zyn Swa- ren.

ger, D. Leidekker zak. in 't hoog Ma-
leits vervaardigd, tot nog toe niet ge-

drukt was) my , als voor Taalkundig
bekend zynde, en ook D. Dominicus Sel y

na Ternate te ordonneren.

D. Sel , die eerft op Batavia gekomen Waar

was, nam dit aan-, maar ik verzogt van "f den

dien togt verfchoond te zyn, zoo, om vloekt
dat ik ziek , en ganfeh niet in ftaat was, ver-

om zulk een vifite waar te gaan nemen , fchoond

maar voornamelyk , om dat ik door de
jj

e wer"

Heeren Seventhienen , volgens expres
aanfehryvens van haar Ed. Ed. aan den
opper-Landvoogd , en de Heeren Raden
van Indien (waar van my de Heer Ad-
vocaat Schott ook een extract: op myn
verzoek gegeven had , en 't geen ik aan
den Heer van Riebeek getoond heb ) zoo-
danig aangenomen was , dat ik van alle

andere buiten-verzeuding vryblyven, en
myn dienft alleen maar in Amboina , en
ook daar alleenlyk aan 't Hoofd-kafteel,
zonder my ook van daar zelf ergens na bui-
ten te mogen verzenden , zou moeten waar-
nemen; en dat dierhalven behoudens de
achting, die ik voor haar Edelheden had,

tot deze, nog geene buitentogt, oor-

deelde verpligt te zyn.

Aangezien ik dan niet genegen , en D. Sel

ook niet in ftaat was om na Ternate te gaat in 't

gaan, zoo vertrok D. Sel in 't begin van J aarJ7'3'
Y j j j-

B na 1 er-
t jaar 171 3. derwaards, die, voor zo Date, en

verre ik wete , aldaar tot nog toe is. in 't jaar

In 't jaar 1714. quam hier ook D.J7^4 - D '

Godefridus V Hoen Hoogendorp ; dog die Hoogen-
vertrok in 't jaar 171 f. weer na Batavia, dorp.

maar in 't jaar 17 16. zyn 'er by D. Sel

nog twee, te weten, D. D. Joban Coen- Die in 't

raad Albertfz,, en Joachim Jodocus Klui- i*"V l S'

fenaar gekomen , die 'er ook tot nog Batavia

toe zyn. vertrok.

Dit is het, 't geen ik van de Land- En in 't

voogdy van Ternate, zoo in opzigt van jaar 1716.

het Polytycque , als in opzigt van het jfü^j
Kerkelyke te zeggen had ; waar by ik dit en Klui-

Hoofdftuk dan ook befluite; alleen eene zenaar,

lyft van de Predikanten van Ternate hier Seko
~

,
J

, men, en
byvoegende. zyn '«

nog,

Lyft
\
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TERNATAANSCHE PREDIKANTEN.

171&!

Georgii'.s Candidius

Petrus Scotus

"Jonas kanszoon

Jan Claasz. Bahis

Dmiel Sonneveld, Vifitator.

Joannes a fVarmeloo

Taalkundig.

Fredericus Abbema

Joftas SpiljarduS) Vifitator

Taalkundig. Idem
Joannes Buum
Godefridus ab Akendam
Simon de- Buck , Vifitator.

Joannes van den Sweerdea
Taalkun ig.

Albertus Struis

Jacobus Montanus, Vifitator.

Taalkundig.

Daniel Brouiveritis

Taalkundig.

TrancifiUs Dwnyfius

Ifaicus Huisman, Vifitator»

Jacouus Montanus
Taalkundig

Gualterus peregri„us
t

Vifitator.

Taalkundig.

Petrus Durant • dito.

Jacobus Burenus

Zacharias Caheing

Taalkundig.

Cornelius van der Sluis

Taalkundig.

Cornelius de Leeuw
Taalkundig.

Ma ttheus Hek
Gellius Cammiga,

Joannes van den Andel

Nicolaus Hodenpyl

Taalkundig in 't hoog Maleits.

Petrus Johannes Cofterus

Gerard van Aken
Taalkundig in 't hoog-Maleits.

Joannes Stampioen

Abrahamus Feilmgius

Arnoldus Brants

Taalkundig.

Petrus Noot
Guilhelmus van Wely

Gofuinus Hupperts

Petrus Boterkooper

van 't jaar 1626 tot 't jaar 1626
1627 1635
l633. 1638
1640 1642

t 'er weer 1 643 1644
1633 I643

1646 ï6f6

16f6 I6j7 of I6f8
obüt.

IóYP Iöfp
1660 1661

1661 töfïi

1664 l6óf obüt.

1666 1666

1667 l66p dito.

1660 1671
1670 1671 dito.

1672 1672 obüt.

1674 1674 obiit.r

I67f I67f obnt.

167T 1676 obüt.

1676 ^77

167S 1676 obüt.

omtrent Boero.,

167f i&77

1677 1680

1678 1684
2p. Maart in Amboina,

lö8o i68p

1684 1688
1688 1700
ïöpa ï6po obüt.

2. Se Gember»
1691 ï6p3

1692, 16P3

169} l6pf obüt.

16P3 16pp
i6pp 1704
1701 17°S>

1701 1703

I704 1711 obüt.

6.July.

171

1

1712 obüt.

1712 1712 obüt.

den 19, September.

1 h 2, Donti"
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t 7 1 <5. Dominions Scl

Godefridus 'ƒ Hoen Hogendorp

Jobau Coenraad dlbertsz.

Joachim Jodocus Cluifenaar

van 't jaar 171 3 tot 't jaar

1714 17T
1716
1716

Het in-

komen
van een

Predikant
om de
Ooft.

Befluit

van dit

Deel.

Het inkomen van een Predikant om de Ooft, of in een der drie Oofterfche
Landvoogdyen, beftaat in het navolgende:

's Maands 100 Gl. foldyé, en by 'zyn tweede verband 110, en by
zyn laatltc verband 1 20 , zonder meer j dus in twaalf muanden
a 12.0. . . . • . . ƒ 1440 - o - ó

10^ Ryksdrs. koft-geld 's maands, dus jaarlyks'i24i. . ƒ zf8 - 12. - ó

Huishuur-geld (of een huis) 8 Ryksd". 's maands, dus po
1

. ƒ 230 - 8 - ó

Brandhoud-geld 2 Ryksdts . 's maands, dus 24. . f fj - iz - o

7 Kannen Wyn a | R. de kan komt maandelyks op 41 Ryksdrs.,

en in 't jaar f2| Ryksdrs. . . . . ƒ 126 - o - o

7 Pond Wafch-kaarflen a 14 St. 't pond, komt op Gl. 4 - 18 - o
ter maand, of 2 Ryksdrs. 2 St., in 't jaar . ƒ

3 Kannen Lamp-olie ajR, yder, komt 3 Ryksdrs. . ƒ
z Kannen Lisbonfche dito a 2 de kan , komt ii. .- ƒ
3 Kannen Azyn a J, komt 4_ Ryksdrs. „ . ƒ Ió - 16

Indien Hy Maleits predikt, z Laften Ryft jaarlyks, waardig 60
Ryksdrs. . . . . . , ƒ x^ . Q

j-8- 16 -

7 " 4 -

43 - 4 -

Hier uit nu meenen wy, dat de Lezer

kennis van een groot gedeelte der Indi-

fche eilanden ïal hebben bekomen , waar

van geene der ouden iets ^geweten , en

Waar van ook noit door de h'edèhsdaagfche

"Reifigers eeni'g berigt , in naauwkeurig-

heit hier by haaiende , is gegeven , be-

halven dat wy hier by ook getoond heb-

ben , dat ajles , 't geen ons de ouden van

ƒ 2375 - 12 - o

Indien gezegt of ontdekt hebben, in 't
minfte by 't gene wy tot dus verre van
de Moluccos befehreven, niet te vergé-
lyken is, buiten dat wy hier ook een
levendig geZigt van de Mogenheit vaft
Nederland in deze geweften, bovenalle
andere Europeèrs, bekomen ; waar fne-
de wy dit ons Eerfte Deel befltriten.

EINDE.

.
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BLAD-WYZE
Der voornaamfle Zaaken, vervat in dit Eerfte Deel, waar in de
Fok geteekend met de letter a te kennen geven de zaaken
Van Oud en Nieuw Ooft-Indiën , of van Neêiiands Mogen-

heid aldaar; en die gene, de welke met de letter b

gemerkt zyn , die der Moluccos aanwyzen.

6%9

A;

AAlam,eea Ternataans Prins, b 95-, 341,

349-

Aali, Koning van Batsjan. b 124.

Aali, een Ternataans Prins , op Boeton. b 82,

264. Zyn fpyt van voorby gegaan te zyn

als Koning in Ternate. b 240. Die men
ïiefït Koning gezien had. b2fó, 25-7. Zyn
vertrek als Hoofd van een Coracora vloot

na Amboina, en zyne Authorizatie. b 25-9.

Zyn kemft daar. b 260. Zyn Hechte be-

dryven. b 261. Werd van beide de Stad-

houders gequeld. b 263. 's Koning 's mis-

noegen over hem. b 264. Zyn komft in

de Xoela 's. b 264. Zyn vertrek na

Boeton. b 264. Zyne verrichting, en dood.

b 266.

Aali , Zeevoogd van Ternate. b 341

Aapea. a 68, 71

Aartszoo» {Jonas) Predikant. b

Aardkloot den ouden maar ten deelen bekend
a 81.

Aardbeving in Ternate. b 10. Op Taroena.

b 400. Op Taboecan. b 53.

•Abbema (Joan) Goegoegoe op Tagulanda.
b 398.

•'',''• (Fredencus) Predikant. b 391,

Abdalla, Koning van Campar. b 242.

Abderana* b 136.

Abdul, een Ternataans Prins. b 282,284.
Aboe , een brandende berg op Taboecan. b f3
Abreus na de Moluccos. a 99, b. 145. Zyn

komft in Banda. b 14*.

Abugo befchreveu. a 158.

Aclkn-handel. a 136.

Aden door Albukerk bezogt, a 99. Door Al-

varenga dito. 101. Ingenomen door Silvei-

ra. a ioy
Adriaanszoon(Corxelis) een Schipper, a 196,

Adriaansi.ee» {
Jacob > een Schipper. a 208.

Adriaanszoon ( Paulus ) opper - Koopman in

Ternate. b 387.

Advocaaten der Ooft-Indifche Maatfchappy. a

316.

/Ethiopië» van d'ouden Indien genaamd, a 62.

is tweederiei., a 63. 't Uiterlte der wereld

by de ouden genaamd. a 66.

Africa, door deTyrierseerft rond gezeild a2j\

£n ook door andere- a 28. bezeild, en

bezogt door Hanno, a 30.

Agricola, b 39O.

Abazia's tocht na Indien. a 46.

D. van Aken hier, en op Manado. b 418.
Akendam ( Godefridzis) Predikant. b 391.
Akiwani, üilthallï. b 278
Akkersdyk. b 373
Alawaddie» de eerfte , Koning van Batsjan.

b 124.
•— de tweede, Koning van Batsjan. b 124-

D. Alberts hier. b 426.
D''Aikukerken gaati na Indien. a 93.
Albukerk (Fra»cifco~) herfteld den Koning van

Coetsjien. . .; 94.

Albukerk (Alfonfus) komt weer in Indien als

opper-beitierder, wiiit Ormus, &c, 3 90,97.
I. Deel,

Albukerk (A/fonfus) werd opontboden, qualyk
geloond, en zyn dood. a iooj

Albukerk''s (Georg) tocht na Indien, a 102.
Alemaa's (Joannes ) Secretaris, en zyn dood.

a 108.
Aherman. £i 1 93,
Alexander de Groote 's reïze na Indien, a 48»
De misflagen en verfchillen der Schryvers
over dien togt aangewezen, a 33. Unge-
gronde verdichtfelen der Mogolders, en
andere, van hem. a ƒƒ, j-6, 57. Zaaken
van later menfehen van die naam , hem al

mede toegefchreven. a 5-7.

Alfonfus de vyfde vervolgd 't goed werk van
Prins Henrik. a 84.

•va» Alkmaar (Arent Hermanffbon) Commies.
a I7y.

Almanfir, Koning van Tidore, zoekt dePor-
tugeezen te ontbieden, dat mislukt, maakt
vrede met die van Ternate. b 146.

Almeida 's tocht na Indien , en zyn verrichtin-
gen, a 95-. Zoons dood. a 97.

Aljiei» door die van Laloega verfcheurd. b4i,

417.
Aliiarenga 's tocht, en verrichtingen. 39^,101.
Alvares (Francois) Friefter op Moro> b 380.
Alvares (Ferdmand) Priefter in Ternate. b. 382.
Amber, op Tagulanda. b ói. In de Papoe-

fche eilanden. b 104';

Amhlaeuw
, bericht van de Sergeants vrouw

hier. b 296.
Amboina, Djamiloe hier. b 94. Door Abreus

bezeild. a 99. b 145-. Wat de Koning van
Ternate hier bezit, b 97. Serraans komlt
hier. b J4.6. Matchef komt hier. a 194.'

b 217. IVarivyk hier. a 175-. En zyn ver-
trek na Ternate. a 176, Van der Hagen
hier. a 179. De zelve wetr hier, a 194.
Van Gaarden hier. a 195-. Schapenham hier.

a 209. Batsjans Prins hier. b 220. Van
Caarden hier. b 228. Hoe» hier. b 231.
Koning Mandarsjah hier. b 294 295-. Saidi

hier. b 295-. Den oorlog van Boero hier,

b 342. Ja/per Janszoon , Ambofis Land-
voogd, b 248. Hidajat hier. b 249. Piins"

Aali hier met een vloot, b 260. Met Ki-
melaha Loehoe. b 260. Aali 's gedrag &c.
(vide Aali) b 265% Hhamza zend hier een
gezant, Gunjfo genaamd, b 2 66. Hhamzct
's ftreeken ontdekt, b 266. Kaitsjili Sihri
Laxamana, en den Sadaha als gezant hier.

b. 266. Slegten (laat der onzen hier. b 167.

De Heeren van Dïemen , Caan en Ottens

hier. b 268. Van Diemen weer hier , en ook
Hhamza. b 269. Welke 't verbond ver-

nieuwen, b 270. Hhamza 's verdere ver-

richtingen hier. b 276. Des zelfs vertrek

na Ternate. b 276. Madjira zevende Stad-

houder hier. b 279. De Koning zend ge-

zanten om een boete in te zamelen, en hun-

ne verrichting, b 279, 280. Een ander ge-

zant hier. b 280. De Ternataanen rechten

hier weer moeite aan. b 281 .
Cos verzoekt

hun vertrek aan Madjira, &c. b 281, 284.

Vertrek van eenige der zelve, b 284.

Madjirah opftand tegen Mendarsjab
x
en die
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BLAD-WYZER.
van Saidi , bekend gemaakt , en wat &,s

dede'. b 285-.

Amboina. Hoe zich Madjira hier in droeg.

b 286. De Heer van der Beek Landvoogd
hier. b 2,87. Madjira, en Jan Pats vallen

af. b 288. Het verdere kan men onder 't

woord Ternate zien.

America van Diodoor , en Arijïoleles. a 30, 31.

Amoera, bogt op Manado. b 68.

Amfara ( Tanim ; Koninglyke Stadhouder.

b 290.

Amftcrdam 's Bewindhebberen , en die der bui-

ten Provinciën, daar zittende. a 301.

Ancbediva door Gama bezeild.a 91. De Por-

tugeezen van hier verdreven. a 96.

D. Andel {van den) hier. b 1 17.
Andagile, b 72, 78.

Andrada na China. a 101.

Anhalt (Chrijlaan Martini) zoekt O. en W.
a 119.

Annahon bezogt door de onze. a 176, 179, 195".

door de Franfchen Z. Spilbergen: reize.

Van AnJJing. { Willem ) b 248.
Antipudes, der ouden gedagten hier over. a 77.
Antoniszoon. (Anloni) b 390.
Apianus zoekt O. en W. a iif.

Aquapulco befchreven, 161. Spilbergen hier.

a 2or. L'Heremite's vloot hier. a 209.
Arabiers in Ternate in 't jaar 1322. b 137.

Molomatsjeia oeffend zich in die taal. b 138.

Archimeies zoeker van 't O. en W. a 119.

Arosbaja. a 173.

D'Arras. (Jeronimus) b $2, ƒ9.

Afcenfion. IVarwyk hier. a 1 76,

AJJyrien van de ouden Indien genaamd, a 61.

Aftrolahium door wie gevonden. a 84, 85-.

D'Ataido ( Trijtan ) vyfde Landvoogd in Ter-
nate. b 189, 194.

Atsjien. Heeft moeite met de Portugeezen.

a 103. Simon de Soufa vecht zich hier dood.

a I05-
. Gujon Ie Fort hier, en Cornelis Hout-

man vermoord, a 176. hrederik Houtman
hier gevangen, a 179. Twee fchepen van

Van Neck herwaards. a 179. Een deel

van Heemskerk 's vloot , en Grenter hier.

a 180. Bikker hier. a 183. Spilbergen laat

hier volk. a 184. K/a<« Simonszoon Mee~
baal hier. a 185-, 194. Engelfchen en Fran-
fchen hier. a 184: De Koning zegt, dat

hy geftraft had, die de Leeuw en Leeuwin
mishandeld hadden, a 184. ZebalddeWeerd
hier, en drie andere fchepen. a 184. Ma-
telief zend de groote Sou herwaard, a 194.
Le Fieff hier. a 197.

D'Attienfo ( Do» Francifco ) Landvoogd van
Gammalamma. b 325-.

Attingola. b 72, 78.

jyAvila {Don Joha» Alvares) flaat tegen

Heemskerk. a 1 70.

D^Aujlria {Don Jan) Koning van C3ndi,
ontfangt Spilbergen wel. a 184. Doet Se-

bald de Weerd vermoorden. a 184,191.
Auwn, en de eilanden 'er by. b 69.
D^Azevedo na Ternate. b 173, ló?. Ver-

overd de kuil van Hitoe. b 201.

B.

BAboe , veroverd Taboecan , Pantsjano
,

Boeton &c. b 81, 87. Werd vyfen-
twintigfte Koning van Ternate. b. 206. Ziet
verder van hem onder 't woord Ternate.

Bacar, Koning van Batsjan. b 123.
Baccbus tocht na Oolt-Indiën. a 31, 33.

Bakker. (Pieter) b 248.

Badi , een dorp op Manado. b 7$-.

Baajos, zekere volkeren op Celèbes. b 66, isr,

396-
Bagimanockan, befchreven. a ryj-.

Bagoena (Gapt) de eerfte, vyftiende Koning
van Ternate. b. 138. De tweede, zeven-
tiende Koning van Ternate. b. 139.

Bay ( Djouw) Kimelaha Loehoe 's moeder ont-
halft. b. 278.

Baicole. b 282.
Baybongi, Madjira 's wyf. b 311.
Bajang Ullab, twintiglte Koning van Ternate,

verzoekt Serraan uit Amboina na 'I ernate.

b 146.
Bakus (Jan Claaszoon) Predikant in Ternate.

b 398. In Amboina. b 390. Weer in

Ternate. b 390.
BalaiJJa», overgang van hier na Dondo. b 73.
Balamagile, b 72.
Balamboang bezocht door drie fchepen eerlr.

a 174. Door van Noord. a 178.
BalangAS. b 78.
Balante, en Balantak. b 8o.

Banca, een eiland by Tagulanda. b 6r.

Banda, door Abreus eerft bezeild, a 99. b 14^.
Antoni Brit hier. b If2, 1^3 Garjias Hennk
herwaards gekomen. a 103. Hier wakker
gehavend, b 161; Vincent de Fonfeca hier.

b 173. Twee fchepen van Warwyk hier

met den onder-Zeevoogd Heemskerk, a 175-.

Twee fchepen van van der Hagen hier.

a 179. Wolfert Hermanszoon hier. a 182.
Van der Hagen hier. a 194. Corrre'a, Soa-
fa, en Gal herwaards. a 103. Corre'a hier
gezonden, b 163. 173. Vaart der Terna-
taanen hier op. b 140. Di Barthoma hier.

b 143. De Caftro hier. b 176. Verhoeven
hier, en zyn dood. a 189. b 230, 231. Pie-
ter van den Broek hier. b 247.

Bangay. b 78, 80, 314.
Bankingle, befchreven.

Bantam, Eerfte komft der onzen hier. a 173.
Van Nek hier. a 175-. Wolfert Hermanszoon
hier. a 181. Klaas Gaaf , en Jan Lode-
wyksz. hier. a 182. Warwyk bouwd hier
een Logic, a 192. VHeremite hier. a 198.

Bapufta (Avdre) Priefter in Ternate. b 3S4.
Barintszoon. (Willem) 3 j6S'

Bartholomeus tocht na Indien. a 74.
Di Barthoma in de Moluccos. b 143.
Bafting (Willem) vyfentwintigfte Landvoogd

der Moluccos. b. 35-9.

Batticalo, door Spilbergen bezogt. a 183.
Batsjan. Een Moluks Koninkryk, en eiland,

b 89, 125-. In 't breede beichreven. b 116.
125-. Oud Batsjan, ons toekomende, b 117.
De Laboewers hier. b 117, 237. Hun ver-

raad , en gevolg, b 117, nb'. Stoutheit

dezes Konings. b 118. Vefting Barneveld
door ons veroverd, b 119. 235-. Van der

Duffen , eerfte Hoofd hier. b 119. 236.
Eifch dezes Konings op de Papoefche dor-
pen, b 119. Op eenige dorpen in Amboi-
na. b 120. Des Schryvers gefprek met
dien Prins, b 121. .Reden van zyn komft.
b 121. 's Konings brief, b 121. 's Prin-
cen vertrek na Ceram, en zyn vergeeffche
moeite om die dorpen, b 122, 123. Zyn
vertrek weer na Batsjan. b 123. Des

Konings rang, &c. b 123. De Koningen
van Batsjan. b 123. 124. Hun magt zeer

verminderd, b 124. Deze Koning voerd
maar een Sonncfcherm. b 137. Roofd op
die van Ternate. b 135-. Trouwd een Prin-

ces van Ternate. b 1 39. Werd de Portu-

geezen ontzegt. b 164.

Batsjan,
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Batsj.tr.. Va!fch bericht aan dezen Koning
Wegens Mettefes gegeten, b i/O. Galvaan
maakt vrede niet Batsjan. b 200. Vuil

verbond dezes Konings tegen de Chriftenen

op Gilolo. b 203. Hoeii's verrichting hier.

b 234, 235** Schut hier. b 236. 's Konings
Godsdienft. b 237. Barthoiomeus Spilbergen

Onze dienaars , en
Slecht Hoofd hier.

hier Hoofd, b 247
laden hier. b ^s^.
b 2^3. Nagelen hier uitgeroeid, b 306.
De Koning en veel onderdaanen Chrilten.

b 382. Staat van den Godsdienft. b 389,

392..

•van der Beek Landvoogd in Ambo'na.
b287.

de Beira (Jan) Priefter in Ternate. b 382.
BelLmde , een eiland onder Sangir. b 5-2.

Bengale. AIvarenga 's verrichting hier. a 101.

Bennnk. (Jan) a 177.'

•van Berlicom zoekt O. en W. a 118.

Le Berderiers komft aan de Caap der goede
Hope.

Bertram.

Be/i, een eiland.

Beftand voor twaalf jaar uit Spanje.

Betancourt , ontdekker der Canaiien.

De Marquis van Bethune zoekt O.

a 177.
Van Amfter-

a 183.
b 409.
b 88.

b 239.
a 83.

en W.
a 121.

•van Bevere. {Pieter ) a 177.
van Benningen. a 172. Gaat nog eens onder
Maha uit. a 176. Welk fchip in Japan
verloren is.

Bewindhebberen. a 186, lï

dam, en zoo vervolgens. 3301. De Hee-
ren Zeventhienen. a 188. Hunne provilïe.

a 189.

Negry Bharoe, op Sangir. b 48.

Biaroe, een eiland by Tagu'anda. b 61.

Biesman (Lambert) Schipper, a 178. Ver-
liet} zyn fchip. a 178.

Bikoe Cigara. b. 131.
Binangkal (Maurits) Koning van Caudipan.

b 70, 71. Beloofd Chrilten te. werden.
b 405-.

Bing, een eiland op Sangir. b 51.

Bintam heeft moeite met de Portugeezen.

a 103. Deze Koning belegerd Malac-
ca. a 104. Gedwongen door Sampajo,

a JOf.
b 280.
Gezon-
a 197.

Bifinol.

de Bitter (Jacob) Commies, a 196.

den na Choromandel.
de Bitter {Pieter) Commiffaris op Macaflar."

b 324, 315-.

Blok (Adriaan) Schipper, a 181. Zeild uit

met een vloot. a 199.
Blek. (Jan Gerritszoon) b 388, 390.
Boekei. b 31Ó.
Boekhoud (Jurriaan ) onder Mahu op de Trouw
Hoofdman, a 176. Zyn dood. a 177.

Boekhont (Henrikj Koopman. a 199.
Boelan befchreven. b 5-9, 68. Des zelfs Ko-

ning, b 69. Van een Crocodil gefproten.

b 69.
Boelan Itam, en Tercottus hier uitgeholpen.

b 5-9, 69. Staat onder den Koning van
Caudipan. b 69. Beltierd door de Princes
Linkakoa. b 71. 't Halsrecht hen ontno-
men, b 71. De naam van Radja Param-
poewan hier afgefchaft.

Boento , op Matiado 's kuft.

Boeowgo.

Boero veroverd door Sarnarau

Aali hier.

Boero 's oorlog, b 342. Spytigheit der Boé-
roneezen tegen de Vlaming, b 29^

H4«

b 71.

b 78.

b 78.

Prins

b 20 f.

Crain Boeta Toewa , Veldheer der MacaiTaa*
ren. b 321. In Amboina.

Boetoewans bocht zie Mangindanao.
Boetons gclchil met Tamboeko. b 81. Dit

eiland belchreven. b 82. Moord der onze
hier. b 83. Veilingen- b 83 Kouing Aali

vermoord, b 8;. Raakt onder Macaflar.
b 83. Verbond met dezen Koning b 83.
Door Baboe veroverd, b 87, 207. Door
ons veroverd, b 87. Apollomus Schot 's ver-

bond met de Kouing. b «46. Prins Aalt

hier. b 265. De heer Caan Gezant hier.

b 266. Vuile aanflag dezer Grootcn te-

gen ons, b 284. Andere Boetonïe 2aaken.

b 295-.

Boevjifawg onder Candahar. b 41.
van den Bogaarde , voorzitter der Moluccos.

b 277. Landvoogd aldaar. b 281-

Bohejat, elfde Koning van Ternate. b 138.

de tweede, tweeentwintigfte dito. b 187,

188, !$>ƒ, 196.
Bohem. (Gerrtt) b 386.
Bloem. (Jan) b 386.
Bolan, een onder- Koopman. b 305%
Boleenteno, op M'anado 's kuft. b 81.

Dain Bolekan, Veldheer der MacalTaaren in

Amboina. b 304. Zyn dood , en van meer
andere Macaflaaren. b. 320.

D. Bonnus in Ternate Proponent in 't jaar

1627. b 388. Na Batavia in 't jaar 1629.
b 389.

Bool, of BvjooI , op Manado 's kuÜ. b 71.
Des zelfs manfchap. b 71. Door die van
Limbotto en Gorontalo verwoeft. b 72.
Princen des zelfs , en verdere zaaken.

b 72.
Bongafari komt af. b 324.
Bont. Overgang herwaarde van Tamboeko.

b 80.
van Borchom brengt de tyding van een twaalf-

jarig beftand. a 198. b 239.
Borias befchreven. a ij8.
Borneo. Vafco Laitrens herwaards gezonden.

b .68.
Bojchhouder (Marcellus) verlaat onze Maat-

fchappy,en ïpand metdeDeenen aan. 3142.
Zyn verdere gevallen. a 142,143.

Bofch-huizen op Boelan Itam belaft af te bre-

ken, b 7r.

D. Boterkooper hier , en zyn dood. b 426.
Zyn tocht. a 179.

Both (de Heer Pieter) zyn tweede tocht als

opper- Landvoogd, a 198. In Ternate eer-

fte opper-Landvoogd en tweede Landvoogd
hier. b 240. Zyn brief aan den Koning van
Tidore. b 240. Zie onder Ternate. Zyn
verdrag met die van Makjan. b 244. Met
Modafar. b 245-.

Bottendorp dertigfte Landvoogd der Moluccos.
b 368.

JV. Boudens. b 373.
Bourgoigne (Pieter) opper-Koopman. a 196.

Bouvaart. (Jacob) opper-Koopman. a 196.

Bouwer ( Hans Henrikszoon ) Commies, a 1 74,
181.

D. Brands hier. b 420, 421. Vertrekt na
Amboina. b 42?.

Brandende berg in Ternate. b 5-, 6, io. Aboe
op Taboecan. b 5-3.

Brazyt ontdekt. a 92.
van Bredcrode (Willem) Kapitein. a 208.

de Brit (Antoni) tocht na de Moluccos.
a 102. b iji, 163.

de Britto (Mattheus) Priefter in Ternate.

b 384.

van den Broeke {Pteter) in Ternate. b 247.

I i i 2 ve»
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rvin der, Broei (Abrab<zm) a 19S. !

De Heer van Broekcm negende Landvoogd
der Moluccos. b 26S. Zyn dood. b 277.

D. Brcu-jjtriiu ( Damiei ) Predikant. b 39a.

B- van JcroKxwtu a'Arras. b 69.

Pi mii. san niemand te vertrouwen. b 199.

Bruin (Jam) Schipper. 2174.
Bruis. ( Frans ) b :

Brui.-
[ J<m Jexszoên ) Krank bezoeker, b 369.

Z^. ir Bai/t (Simom) PradilGHC. b 391.
Buik. (Am a 175-.

i?*ir. ( Grrard van der ) a ; - -

Bi .-. gezaghebber in Ternate. b 453.
B* : . od gebleven. b 341.

£). B*ro:uj hier , en zyn dood. b 407.

C

CAan (de Heer) gezant na Boeton. b 266.

;n Ainboina. b 2:S&, Wt;j elfde Land-
voogd der Moluccos. b 2--.

- ai Bojadoor. a ga.

C«9 de Non. a Si.

d*/1 of Cabo Verde , en de zoute eilanden

ontdekt. a S4.

Caap der goede Hope ontdekt door Dias. a 86.

tn do.tr wie zoo genaamd. Wie 'er eer Ir

boven zeilde, a SS. Eerfte togten der onze
lang^ de Caap. a 171. De onze aan Agou-
da bam bras. a 172. Door Spiibergea be-

zogt. a 1S3.

Caap de Lopes Gonfalvo. a ipr. Eenige van
rHeremiu 's fchepen. a 20S.

Van Caardcm op Caap de Lopes. a 19e. Komt !

met de Heer dotb in Indien, en gaat na !

Sumatra. a 179, 193. Zyn komft op Ban-
]

tam. a 145-. b 227- Zyn handel met Mate- I

b 2 2~. Zvn komft ia Ternate. b 22?.

Neeir.d rafiafoho in. b 223. Veroverd i

heel Makjan. 23c. Gehangen van de Ca-
ftiliaanen. b 230. Raakt los. b 236. Werd

'

eerfte Landvoogd der Moluccos. b 239. ;

Wad wéér gevangen.van de Caib'h'aanen. i

b 239. ;

Caboclorfot, befchreven. b 41.
Cab'aal (Georg) vyftiende Landvoogd van

Indien, a 1^6. Gedwongen door Sampajo.

a icf.

C .xx. Gades.
C-^-nus , een Sidonier. a 22. Brengt zyn

Landsleturen in Griekenland. a 22.

D. Cabciyig op Manado in 't jaar 167-. b qof.
407. In Amboina. b 407.

Caidang , een hoek op Manado. b 73.
Cejcli 's bogt , op Manado 's kuft. b 46, 47.
JDorpoi.en der ze!ver Hoofden, en macht,
b 74. Dss zelfs Koning. b 39^.

Cajoe , een eiland, b S9. Ingezetenen ge-
plaatft op Motir. b 239. Den Sengadji
hier. b 264.

C ..-bis, en des zelfs Koning. b 46, 47.
Prins Calamatta. b Sf, SS.
Caleéatia, vierde Koning van Ternate. b 135-,

doet drie van zyn broeders vergeven, b 136.
|

C. ter, door l afco Gama eetlt bezeild, en
zyne verrichtingen daar. a 89,91,97.

jC .. ':,nbaita. b 264. j

Cambttaia door drie fchepen van V
Tan Keek be-

zogt. a 180.
j

D. Camm:ga hier geplaatft. b 409, 414, 416,
420.

~ck , een dorp op Sangir. b 45-. Wat
;

dit leed by 't branden des bergs Aboe. b 5-5.

Camzius. (ïvbias) b 3S6.
j

Cast- nden ontdekt. a"::
CaaaxnT! Koning maakt een verbond met i

Gams. a 94. Sterkte gebouwd , en die
Koning geüagen. a 9%-, 96.

Cazjui..,- 's ryk en dorp befchreven. o 44.
Des zelfs Koning de eenige Moorfche op
Sangir. b 44. Deze Koning ook Kv
van Bóewiffimg. b 44. Wat dit leed door
de aardbeving \an den berg Aboe. b 5-4.

Can^ibar 's Koning Heer over eenige dorpen
op Mangindauao. b 29, 36. Zyn recht hic-r

op. b 30, 31. Door den Keizer van Matt-
gindanao tegengefproken. b 33. Js ook Heer
van Sarangair. 5 z(,.

D. CüKMd:us, Predikant. b 3S6, 387!
Car,a :fch ( Thomas') in de Moluccos. b IcS.
Caxeel der ouden flecht befchreven. a cS. óq,

Caxss ontdekt Congo. a S>-.

C*psümj*
% Zeevoogd van Koning BaU e. b.207.

Camels in Ternate. b 3-4.
Cat:

.

.; na Indien. a 92.
Ca^ul befenreven. a Lf9, 17S. Spilber-en W\tr

.

a 201.
Caralcja Schout by nacht der Macallaaren.

b 320.
Cerl

, en belicht 'er af. b 37.
Carei de v\fde werd Keizer, en zyn Huw.

a icz. b 1--.

Caret op Manado. b 63, 65.
Caron 's handelingen, en dood. a 13c, 131.
Cartbjgo , een volkplanting der Tyriers. a 23.
Cartcagcitier.fcn doorgaans van de Feniciers

onderfebtiden. a 24. Hunne volkphmin-
gen. a 25-. Bouwen verfcheide Üeden ia
Affica. a 16. Hunne tochten , en voor al
die van Rar.m. a 29.

Cajirieum 's Eaci , by Manado 's kuft. b 80*.

De CajJro (Joen) dertiende Landvoogd, en
vierde onder-Koning van Indien. a ic6.

De Cajiro (Getrgio) sgtfte Landvoogd in
Ternate. b 2Ci, 202. Zyn üegttn yver voor
de Godsdieaft. b 3SL

DeCaflro. {Alfaf*) b 3^2.
Catabrut.o vergeelt den Koning van Gilolo.

b 94. 191. Maakt zich Koning, b i9r.
Gainairm tracht hem aan te taftën. b 197.

^
Vervolg de Ghrifleaea fterk. b : ,

CatüLmers. Har. ne tochten na Indien. 3^79.
Cuütea, wonder!yk van P&ju** befchreven.

Cavali, een eiland by Ternate. b 90, 92.
Caudipan. Deszelfs Koning overwonnen,

b 5-9. Nadir befchreven. b 69. Raakt
onder Macaflar, dog komt weer onder
Ternate, ons recht 'er op. b 7c.

Ccslon ontdekt, a 96. Aharenga 's verrich-

ting hier. a 101. Colombo cynsbaar aan
Portugal, a 101. ünruft hier. a 1C2- fiu-
ticalo bezogt door Spilbergen, a 1S3. Va»
der Hagen voor Colombo, a 193. f'. .•

Caardea voor Punto Gaale ten anker.

a i9v\
Celebes ten grooten deelen onder Ternate. b 4.
Noord-K uft door Macaflar meelt veroverd,
b 267. Bekeering. b 3S3.

Celo befchreven. a 15-7.

CeKtes. {Gerard) b 55,0, 391.
Cerme, 't uitetlie der wereld by de ouden.

a 66, 71.CWs veiling door Siqueina gebouwd, a 102.

Cberfonefus Aures. 3 70.

China door de Ruften bezogt. a 65-, 113.
Verdicht verhaal van RaèUs daar over. a7r.
Door duéfmi* bezocht, a 101. Door twee
fchepen van mm Neet bezocht. aiSc. Door
Kajjaii ea£r-fixus bevaren, a 189,192. dr-
geüs Speek na Siant om dezen handel. 3192.

Cbi-
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China. Warwyk vrugteloos hier Da toe. a 192.

Matelief herwaard, a 194. b 223. By de

ouden met de naam van Serica bekend , dog

nog onderfcheiden van Regio Serica. a 70.

China ( £>/>£ Gerritszoon) Schipper op 't Jacnt

de Biyde boodfehap, onder Mahu. a 176.

China, een fchïp, verloren in Ternate. b25~.

Cbineezen in Ternate in 't jaar i66f. b 140.

Choromandels rechte naam- 3,79. Bezogt door

Jacob Bitter , Commies. a 197.

Cir.^a-Godsdienft , zie Godsdienft. b 203,

2O4, Chrirtenen getal hier. b 420.

Chriftenen vervolgd in de Moluccos door die

KoniDgen. b 203. Door Laulata in Amboi-
na, en door de Hitoeezen. b 204. Die

van Limbotto 's neiging tot 't Chriöendom.
b 395-.

Chryfermes boeken over Indien. a 59.

Cidajo, op Java. a 173
Claaszoon (Aris) Koopman. a 1::.

De Heer Claaszoon {Jacob') achtentwintigfte

Landvoogd der Moluccos. b 366.

Clarenbeek. (Michiel) b 390.

De Heer Chmentszoon. (Pieter) a 201.

Clementszoun (Adriaan) Hoofd op Motir.

b 237.

De Heer Cloek (Jacob') Tweede in Ternate.

b 36S, 3-;.

Cloet (Nico/aas) Hoofd op Gnoffickia. hxt~.

Coelor, dorpen op Sangir onder Taboekan, en

eenige eilanden 'er by. b jo, yr.

Coema, op Sangir. b 50.

Cöf» zeild uit. a 199. Verklaard Ie Ma-re

's fchip prys. a 204. Zyn tweede tocht.

a 210. Zyn dood. a 210. Vierde opper-

Landvoogd. b 249.
Coetsjien, door wie eerft bezogt. a 93. 'sKo-

nings flegte öaat. a 94, 9f. Zyn herftel-

ling door Albukerk en andere, a 94. Sterkte

hier gebouwd, a 94. Des zelfs Koning
door Almeiia gekroond. a 95-,

Colofino Zeevoogd in Ternate. b 314, 315-, 316.

Coloja. (Kaitsjili ) b :; ;r.

Colombo cynsbaar aan Portugal, a 10 f. Vei-

ling hier gebouwd. a 101.

Colonien, zie Volkplantingen.

Columbus ontdekkingen. a 86.

Comala Poelot, zeftiende Koning van Ternate.
b i 5 5.

Contant vrouw vermoord. b 311.
Comboewaha vernield. b 313.
Commers ( Willem ) Commies , overleden, a 209.
Commijjarijfe» der drie Oofterfche Provintiën.

b 3-2.

Compas den ouden onbekend. 3 44. Door
wie, en wanneer gevonden, a is. M:s-
wyzïngen des zelfs beletten O. en W". te

vinden. a 122.

Compagnie , zie Maatfchappy.

Compojiel , Commies. a 193.

Congu ontdekt door Canus , en de Koning

,

en Edelen gedoopt. a »ƒ.

Coningen (Heidenfche) in Ternate. b 368,

369. (Moorlche). b 369
Comniryk , en Bruid aan niemand te vertrou-

wen, b 199.
Cor.traSen. Van Coulan 's Koningin met de

Portugeezen. a 94. Met den Samoryn door
Steven vat air Hagen, a 193. Door Ver-
hieven met den Samoryn vernieuwd, a 197.
Door Matelief met den Koning van Djohor
gemaakt, a 198. Van den Koning van
Boeton met ons. b 89. Van Koning
Saifoddien met ons. b 109. Tc:
tir tuüchen de vier Moluüze Koningen.

i. Deel.

Contracten. Van Almanfor met Mageli..-

b iyc. Van Bnt met de kon:;..
Ternate, en met Tarmwefe. b 154.
Focatiamtt de Papoefche Koningen, b 1

Zeer vuil verbond van verfcheide MoL
Vorften tegen de Chriftenen. b 203. \

Baboe met Patingaloan , Koning van I

caflar. b 208. Van Matelief met Konin"-
Moaafar , en met de Ternataanen. l zza,
Eeveftiging van 't

Zeevoogd Witten, en den Koning van
Ternate. b 231. Van Witten met die van
Motir. b 233. Vanden Zeevoogd Hees.
235'. Van Madafar met ons. b 239. \ : 1

de Heer £»/£ met die van Makjan. b 244.
Met Modafar. 245. Van Apollonius Scbetu
met den Koning van Boeton. b 246. Ver-
nieuwing der verbonden tuüc.-.en de Heer
van Dientea en Koning Hhamza. b 25%
270. Tuflchen ons en den Koning van
Ternate door Prins Aalt vernieuwd, b 26c.
Tuflchen Hhamza en ons , door den Prins
Aait met ons, en door de Heer Lodefiein
met Koning Hkamza, beide goedgekeurd
door de Heer Spvcx. b 262. Van Man*
darsjab met de Heer Carel Reinierszoo'/t.

292- Van Madjira met den Koning 1
-

Macaflar. 298. Slecht verbond door et
Heer vaa £tr BeeA met den Koning
van Macailar. b 322. Voorwaarden met
Kimelaha Hifi. b 324. Nieuwe voor-
waarden des Ryks door haar Edelbeden
met den Koning van Ternate gemaakt-

b 3H-
Cool, een dorp op Manado 's kuft. b 73.
Ciophandel. Eerft te land, daar ca te water,

a 4, f.
Van Slaven en D:or;;n :e :'.;f:e,

a 18. En daar na in Koper en Yzer. 319.
Van Koper maakt de Sidoniers beroeir.:.

a 19, 2C.' Der Tyriers grooter dan die der
S:d:::''sr3. a 20, 2f.

Cs/wr-handel , 2;e Coophandel.

De Heer Cops vierentwintigfte Landvoogd der
Moluccos. b 3fS.

Coracora Vlooten van Sangir, Sjanw, en fa-
gulanda , voor den Koning van Ternate ver-

zameld. ; :

deCordes (Simon) onder-Zeevoogd van Mahu
op de Liefde, a r5, Werd Zeevoogd op
de Hope. _ a -f,

de Cordes (Bakhafsr) Hoofd op de Trouw,
a 177. Komt voor Tiiore, en zyn f;-

p

genomen. a 177.
Corneliszoon (Jan) Schipper a :--

Corseüszoo» ( ^«^ ) Schout by I

a ; :

Care; _... Gmgankf] Hoofd op 1 |

b :

De Heer Corpm negentiende Landvoogc
Moluccos. b 332.

Correa na Banda. b i

.

Corfe! (Jacob Landerdszoon') Koopman oa
Batsjan. b f

.

Cw (Simon) zeer misleid door J£*$
b 289. Hoofd op Loehoe, zie Loehoe.
Werd veertiende Landvoogd der Moluccos.
b 323. zie Ternate.

D. C:jieri£s in Tem:: e. b 4- i.

C.:.-.:. een dorp op Rfanadc 's kuil. h -:.

Ceiillazs tocht na Indien , en zyne verrichtin-

gen. -

Coulan 's Koningin maakt een verbond met de
Portugeezen. a 94. Alvareaga maakt vrede

met haar en boawd een velh'Dg. a 1 : :

.

Cvsjafa. (Sesgd.:':) b :".
C<w-eihnd befeteeven. a 1

K k k
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Coyo befchreven. a ifö.

Cramers. (Antoni) b 394.
Crebrcros ( Hieronymus de ) Jefuit op Sjauw.

b 59, 39§-

Creethoorn zoekt O. en W. a 121.

Croonenburg. (Cornelis) b 386.

Cruïdnagelen door Plinius befchreven. a 72.

op Tagulanda. zie Nagelen. b 405-.

Ctejias fchryven over Indien. a £9.
Da Cunha (Don Pedro) Koning Hhamza 's

Chriften-naam. b 25-5.

Da Cunha veroverd Diu. a 705-.

Cyrus tocht na Indien. a 46.

D.

DAgga, Madjira's broeder, b 280. Ver-
trekt uit Amboina na Ternate. b 284

Werd onthalll door de Kelangers. b 320
Droguen- handel de oudfte. a 18.

van Duin (Jacob Adriaamzoon) Schipper.

a 20S.

van der Duin (Cornelis) vyfentwintigfte Land-
voogd der Moluccos. b 35-9, 372.

D. Durant, in Ternate vooreen tochr. b 402.
Zyn dood. b 407.

van der Duffen (Adriaan) eerfte Hoofd op
Batsjan. b 119, 236.

Daimachns tocht na Indien. a 5-9.

de Heer van Dam zyn Bruid ontvryd. b 199.

Damak. a 180.

Damaralio (Gomes) in Ternate. b 384.

Dampelas, op Manado 's kuft. b 72. Twee
dorpen van die naam , en de Hoofden der

zelve. b 73.

Dampier in Ternate. b 365-.

Danen ( Cornelis ) onder-Hopman. b 287.

Daniel (Bartholomeus) Priefter in Ternate.

b 384
Darius Hyftafpes tocht na Indien. a 46.

Datahans eilanden. b 6f.
Dato Maoela HoJJein f. Javaanen. b 140.

Dauw , een dorp onder Caudipan. b 69.

Deenen. Hun vaart op Indien, enz. a 142-146.

Hunne Opperhoofden. a 144-146.

Delft. De Bewiudhebberen van Delft, a 310.

Democritus tocht na Indien a 47.

Dermahoe ter dood veroordeeld. b 279.

Defcartes zoekt Ü en W. a 118.

Deyaal, eenentwintigde Koning van Ternate,

vergeven. b 178.

Djamike, een Gilolo 's Prins, komt in Am-
boina. b 94.

Z)/«tfi-boomen op Tiboro. b 87.

de Heer van Diemen in Amboina. b 268, 269.

Dienften. Op de dienften van wakkere dienaars

werd weinig gelet, en zy qualyk geloond.

b 4*"-

Dignumszoon (Jan) overleden. b ^y.
Dincoeloe, op Manado. b 73.
Dini, een Ternataans gezant. b 304.
Djohor. Warwyk hier. a 192. Verboeven Vlier.

a 198. Wie door hem hier gelaten, a 198.

Titel des Konings. a 198.

Diu 's veiling gebouwd, a 100. Veroverd
door da Cunha, enz. a ioy. Door Sofar

belegerd, enz. a 106.

Duefen (Steven) Koopman. a 199.
Doewani, Goegoegoe in Ternate. b 314, 315-.

Dogeye, belchreven. a if6.
Doy, befchreven. a iyó, 203.
Doiago, een dorp op Manado 's kuft. b 76.

Dommoegoe , op Manado 's kult. b 72, 78.

Dondo, op Ylanado 's kufl. b 73. Hoe verre

. van Silenfak , en Bondoge. b 77.
Doornenburg, een vefting op Sjauw. b yS.

Dordrecht. Bewindhcbberen , van hier tot Am-
fterdam zittende. a 307.

Dortmont , Koopman in Ternate. b 207.
Drake ( Francis ) in Ternate. b 207.
Drebbel, vind het Perpetuum Mobile, en zoekt
O. en W. a 119.

van Driel ( Ad/m Claaszoon ) opper-Koopman.
a 196.

E.

EBbenhout. a 68. Op Manado. b 6f. Ter-
nataans baftaard. b 40. Op de Talautfe

eilanden. 40.
Edejius tocht na Indien. a 75-.

Eetveld. b 248.
Egbertszoon (Meinderd) Schipper, a 208 Zyn
dood. a 209.

Eeuwoudszoon (Eeuwoud) Schipper. a 208.
Eiland. Van Diodoor, en van Ari/ïoteles be-

fchreven , en voor America gehouden.

a 30, 31.
Emanuel, Koning van Portugal 's onderne-

ming na 't Ooften. a 88. Zyn huwelyk.
a 102.

Engano, een eiland. a 173.
Engelfen. Hun vaaren, en handel op Indien,

a 126, 127. Plaatzen, die zy hier bezitten,

a 128, 119. Zyn op Atsjien. a 184.
Engelszoon (Jan) Schipper. b 390.
Enkhuifen. De Bewindhebberen van Enkhui-

fen. a 3 1 *-
Erf-recht der Molukze Vorften van ouds , en

nu. b 128, 129. De zoonen afgekeurd in 't

jaar 1317. b 136.
Efpagnola (Emanuel) een Jefuit op Sjauw.

b f9> 398 , 4°°-
SEReibar , Landvoogd der Caftiliaanen op
Gamma Lamma. b 305-, 370.

Eudoxus tocht na indien. a ƒ9.
Everhards vind O. en W. uit. a 121.

FAkiri ( Kimelaha ) Stadhouder des Konings
in Kimelaha Loehoe 's plaats, b 267. Na

Ternate vervoerd. b 280.
Faloe, een dorp op een der Xoelafe eilanden;

b 322.
Fatima, Kimelaha Loehoe 's zufter , onthalft.

b 278.
Faucon. (Manuel) b 168.

Ie Febre ( Jacob ) uitgevaren als geheimfchry-

ver met Verhoeven, a 196. Werd vyfde

Landvoogd der Moluccos. b 2^0, 372.
Zyn onbillyken handel met D. Candidius.

b 386 388.
Feniciers overtroffen alle volkeren in kennis

der Reken- Ster-kunde, en Scheepvaart,

a 18, 26. Van den anderen net onder-

fcheiden. a 19-24. En ook van de Car-
thagenienzen. Hunne volkplantingen, a 2'r,

21-26. Wat die naam beteekend. a 23.

Wat landen zy bezeild hebben, a 2S. Zyn
zoo groote Helden niet geweeft, als zy wel
fchenen. a 31.

de iva'.v-vogel door Plinius befchreven a 71.

Fernandes (Louis) Priefter in Ternate. b 384.
Femandcs (Gearoio ) Prieller in Ternate. b 384.

D. Feilingius Vilitator hier, fchoon niet Taal-
kundig, b 42 r.

Ie Ftef, Commies. a 196.

Fifcaals in Ternate. b 375".

Focatia maakt een verbond met de Papoefche

Koningen. b 201,

Fola»
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Fo/a-Madjahi, een der oudlle dorpen vanTer-
nate. b 10 De Ryks-Secel hier. b 135-.

de Fonfeca {Vincent) in Banda. b 173. Maakt
oproer in Ternate. b 183. Zyn vuilaardig-

heit tegen Pereira, die hem vall zet. b ïSó.

Werd vyfde Landvoogd. b 187, 370.

de Funftca {George) Priefter in Ternate.

b 3S4.

Ie Font (Gujon) op Atsjien. 3 176. Gaat on-

der Spilbergen na Indien, a 184. Zyn dood.

a 184-

Fortuin (Corselis Janszoon) Schipper, a 174.

de Heer Francx (Comelis) achtiende Moluks
Landvoogd, b 336, 372. Zyn dood. b 332.

Tranfchen. Hun vaart en handel op (Joftln-

diën. a 129-141. Op Madagafcar,Ceylon,
Siam, enz. a 130-134. Hun nieuwe Maat-
fchappy , en Aclien-handel. a 1 36. Twee
van hunne fchepen aan de Caap der goede
Hope by Spilbergen, a 183. Voorflag van
Purry aan de zelve wegens Pieter Nuyts
land. a 137.

Franszoon (Jan) een Schipper. a fc;y.

Frfwszooit (Jat:) Krankbezoeker. b 350.
Franszoo» (Jan) Affiftent. b 400.
de Freitas (Jordaan) negende Molukze Land-

voogd, b 202, 203. f. Ternate. 370.
Frijius (Gemma) zoekt O. en W. a iif.
Fmwenthis tocht na Indien. a 75-.

Fuyk (Willem) Krankbezoeker. b 390.

Furtado (Den Andrea) voor Bantam door

Wolfert Hermanszoon geüagen. a 182.

G.

GAaf(Claas) op Boeton. a 182.

Gades, door de Tyriers gebouwd, a 23,

24. De uiterfte grenspaal der ouden, a 26.

Gay, een dorp op een der Xoela's. b 304.

Gale aan Portugal cynsbaar. a 96.

Galvaan, zevende Landvoogd van Ternate.

b 194, 370. Zaaken door hem verricht.,

b I95--2GI. Oproer der Soldaten tegen hem.

b 197. 't Opper beftier van 't ryk hem aan-

geboden , en van hem geweigerd, b 198-

200. Vergeefs verzoek der Ternataanen,

om hem te mogen houden, b 201. Zyn
yver voor de Godsdienfl. b 380, 381.

Gama 's (Vafco) tocht na Indien, zyne ont-

dekkingen, en dood. a 88, 93, 104.

Gama (Steven) elfde Landvoogd van indien.

a ioó.

Gamma hamma befchreven. b 11. overgege-

ven aan de Spanjaarden, b 21 f. Een Prin-

ces van die naam. b 333, 342, 348, 349.
Gamma Canorre. a 203, 209.
Ganga, een eiland by Manado. b ói.

Ganges, zeer qualyk van Ptolomeus in Tapro-
bana geplaatft. a 67. Nader befchreven

door Pltnius , enz. a 70. Arrianus , en
Erato/ibenes gevoelen 'er over. a 71.

Gar.o, een eiland by Ternate. b 89.

Gapi, een eiland onder Ternate , des zelfs

dorpen. b 80, 314.
Gapi Maiamo de eerfte , Koning van Ternate.

b 138.

Gapi Bagoena de eerfte , Koning van Ternate.
b 138. De tweede, b 139.

Garamanthen. a 63, 66.

Garpca, of Hajfanoddien , Koning van Tidore.

b ny, 116.

Gebeimfcbryvers van den Gouverneur en Raad
in Ternate. b 376. Van Juftitie. b 376.

de Ghein (Jacob) tweemaal Moluks Gezag-
hebber, b 333.

de Ghem, (Dirk) b 394.

Gelderland. Bewindhebberen vanhier, totAm-
fterdam zittende. a 306.

Gemieezen, Hunne tochten na Indien, a 78,

.
79-

Gerritszoon (Pieter) Schipper. a 196.

Gietermaker zoekt 0. en VV. a 119.

Gigogo ,
s Dood, Kapitein. a 304.

Gilolo's Koning, niet onder de Molukze ge-

field, b 2. Dit eiland, en Koning in zyn
rang beichreven. b 90, 93. Deze Koning
verheft zyn rang. b 93. DjamHoe, een Gi-
lolo 's Prins , komt in Amboina. b 94.

Djamiloe 's verdere zaaken. b 141. Cata-

bruno vergeeft zyn Koning hier. b 94. De-
ze Koningen nu onder Ternate. b 95-. Wat
plaatzen van Gilolo onder Tidore. b 9f,

104, iOj\ Gefchillen van Ternate en Ti-

dore hier over. b 95-. En wie dit toekomt.

Prins Aalara Titulair Koning hier van. b9y.

Setel der Molukze Koningen hier. b 127.

Deze Koningen uitgeftorven. b 128. Siale

's fchermutfelingen met deze Vorft. b ijf.

Comala 's oorlogen met deze Koning, bi 36.

Deze Koning red dien van Ternate. b 138.

Dit ryk onder Ternate door een Huwelyk.
b 138. Comala Poeloe wint hier eenige

dorpen, b 139. Marbhoems oorlogen met
dezen Koning, b 140, 141. Zeynulabidien

oorlogt met dezen Koning, b 141. Tarru-

ivefe veroverd hier eenige plaatzen. b 161.

Verklaard de Portugeezen den oorlog,

b 168. Catabruno vergeeft zyn Vorft , en
maakt zich Koning, b 191. Galvaan tracht

Catabruno aan te taften; dog maakt vrede

met Gilolo. b 200, Haif maakt vrede met
hen. En werd hun Heer. b 202. Bcmardyn
's moejelykheden met dezen Vorft, die hy
gevangen neemt, b 203. Eenige vaftighe-

den hier ons ontnomen door de Kaftiliaa-

nen. b 240. Deze Koning in onze handen,

en zyn dood. b 323.
Gysbregts (Meeuwis) een Schipper. a 196.

Gnaja 's (Pieter) verrichting op Zofala. 396.
Gnidius tocht na Indien. a 5-9.

Gnoffickia, op Makjan. b 253.

Goa. Des zelfs Vorft begroet door Gama. 391.

Door Albukerk veroverd , enz. a 98. Raakt
in gevaar , dog werd gered, a 101. Van
Caarden 'er voor. a 193. Verboeven 'er

voor. a 197.

N. Gedfcbalk 's dood. b 308.

Godsdienfl in Amboina in Xaverius tyd. b 203,

204. Der Heidenen hier. b 377. Der
Mohhammedaanen of Mooren. b 378. Der
Chriftenen. b 379. Roomfche. b 379-385-,

Hervormde. b 3S6.

Gommon, een eiland by Ternate. b '89.

Gorgades of de zoute eilanden. a 71.

Gorgel ( Adriaan ) Krankbezoeker. b 390.

Goruntabt vervvoeft Bool. b 72. De rivier, &c.

hier befchreven. b 78. Wat hier valt. b 79.

Koude hier. b 79. Wil onder Ternate niet

ftaau. b 79. Schoone hout -werken hier,

en ftraf hen opgelegt. b 79. Herwonnen
door Koning Amjlerdam. b 281. Hunne
geveinftheit tegen ons, en de verdere voor-

vallen hier. b 346-^,48. Hunne neiging rot

't Chriftendom. b 395-. Des zelfs Mtir.
b 396.

Caap de Lopes de Gonfahes, zie Caap.

Gouda. Bewindhebbers van hier tot Amfter-

dam zittende. a 307.

Gou -en wryf-fteen van Guna. b 134.

de Graaf (Abraham) zoekt O. en Welt.
a 118.

Grenhr (Jan) onder-Zeevoogd. a 180.

K k k 2 Greffic,
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Grejjic. Antoni Brit hier in 't jaar 15-22. bip.
Moeite der onze hier met die van Madura.

b 239.
De Griffioen , eenfchip, op Makjan gebleven.

b 237.
Gtoenewegen (jfacob van) opper -Koopman.

a 196.

Gronsbergen (Ca/par) opper-Koopman op Pa-

tani. a 192.

Guaffo, Koning Hbamza 's Gezant, in Am-
boina. b 266-

Guinea ontdekt, en veftingen daar gebouwd-
a 84.

Guna , 't oudfte Hoofd in Ternate. b 134.
Zyn Goude wryf-fteen. b 134.

H.

HAak, en Alftein in Ternate.

Ten Haaf.
Hadji, Leliato 's zoon.
Hagen ( Willem ) Koopman.
varteder Hagen {Steven) komt eerft uit

Is

b 417.
a 76.

b 282.

a 185-.

ai?8.
in Ternate.

,
b *47-

a 210. InTer-
b 267.

209. b 90, 93.

Zyn tweede tocht, a 193.
a 203, 248. Is in Banda.

De Heer Hagenaar komt uit.

nate.

Halamabera , of Gilolo. a
Wat plaatzen onder Tidore. b $>$, 104, ioj-

Gefchillen van Ternate en Tidore hierover,

b 95-. En wie dit toekomt. Maba, Patani,

en Weda, kuften hier. b 104, ioj. Comala
Poeloe wint hier eenige dorpen- b 139.

Ter Halte (Johan) Kapitein. a 208.

Hamel. (Frederik) b 248.
Hbamza Faharoddien , Koning van Tidore,

zie Tidore. b 112.

Hbamza achtentwintigfte Koning van Ternate.
b 2ff, 369. zie Ternate.

Handel, eerft te land , daar na te water, a 4, $•.

Van Slaven, en Droguen de oudfte. a 18.

Van Koper daar na. a 19, In Koper maakt
de Sidoniers beroemd. a 19.

Hanno 's tocht. a 29.

De Heer //«r/£o«uwtwintigfte Moluks Land-
voogd. . b 333.

Hartloop ( Pieter Corneliszoon ) Schipper, a 208.
Hartong ( Henrik ) Krank-bezoeker. b 390.
Haffan (Sida) Koning van Batsjan. b 123.

Haffanoddien , Koning van Tidore. b 115-, 116.

De Heer HaJJelaar, CommiiTaris in Ternate.

b 368.
Havilab, en Indié'h 't zelve, a 37. Hoewel

oneigentlyk zoo genaamd, a 38. Van waar
die naam ontleend, a 37. Is tweederlei.

a 37-
De la Haye , onder-Koning van Madagafcar.

a 131. Zyn verdere handeling daar, en op
Ceilon. a 131. En voor St. Thome door
de Heer van Goens geflagen. a 131, 132.

Hair , Koning van Ternate , veroverd Panga-
fare. b 60. Werd vierentwintigfte Koning
van Ternate. b 290, 369. Zyn moeder uit

.

een venfter geworpen, b 190. Werd van
de Ternataanen eerft verworpen, b 198.
Dog door Galvaans beleid goedgekeurd.
b 200. Nader befchreven. b 202. Is zeer
verbitterd op de Portugeezen. b 202. Maakt
vrede met Gilolo , en werd hun Heer.
b 202. Werd gevangen na Goa gezonden,
dog te rug gezonden, en wil zich vvreeken.

b 203. Is een groot vyand der Chriftenen.

b 203, 204. 382, 383.
Heakffi, een Orangkaja. b 337.
Hebreen. De oudfte Scheeps-bouwers, en Ster-

kundige, a 16.

Heemskerk (Jacob van) Commies, en Zyn
tocht na 't Noorden, a 168. Zyn tocht
na Indien , en flag tegen de Spaanfchen.
a 170. Zyn tocht met van Neck. a 174.
Werd onder -Zeevoogd. a 175-. Gaat na
Banda. a 17J. Komt als Zeevoogd in In-
dien, a 180. En een deel van zyn vloot na
Atsjien. Slaat voor Damak. a 180. Komt
op Bantam, a 184. Gaat na 't vaderland.

a 192.
Heemskerk. (Cornelis) a 175*.

De Heer Heinjius eenendertigde Landvoogd
van Ternate. b 368-372.

D. Hek (Mattbeus) Predikant, b 35-5-- 35-9,

b 407-409-414.
van Hel (Reinier) Commies, a 172. Voor

Cidajo vermoord. a 173.
St. Heleen ontdekt, a 93. IVarwyk hier. ai 76.

van Noord hier. a 178. Van Neck. a 180-

183, 196.
De Heer Hellemans , Moluks CommiiTaris.

b 333» 37*. 4°°-
Henrik (Garfias) na Banda. a 103. b iy2.

Helpt Brit, en gaat na Ternate. b 15-3.

Werd tweede Landvoogd hier. b 161, 162-

176.
Henrik, zoon van Joban de eerfte, eerfte be-

vorderaar van de tochten der Portugeezen
na Indien, a 82, 83. Zyn goede hoedanig-
heden , en dood. a 84.

Henriksz. ( Cernelis ) Schipper. a 178.
Henriksz. (Leenderd) Sergeant op Sjauw.bfS.
Henriksz. (Pieter) Schipper. a 209.
Hercules. Beteekenis van die naam. a xi.
Nader befchreven. a 34, 35-. Zyne Colom-
mcn de uiterfte grens-paal der ouden, a 24-
26-34, 35"- Een groot Ster-kundige, a 24.
Tocht na 't Ooften. a 34, 73.

L'Heremite komt op Bantam, a 198. Gaat
als Zeevoogd door de Zuidzee, a 207, 208.
Zyn dood. a 209. b2$,

o.
Hert, een eiland omtrent Ternate. 3203. b4.
Hermansz. (Arent) Commies. a 175-.

Hermansz. (IVolfert) na Indien, a 180, 181.
op Toeban. a 182.

Hermansz. ( David) b 386.
Hermansz. (Jan) b 386.
't Hert ( Cornelis Corneliszoon ) Schipper, a 1 96.
Hertnekkigheid van den Hhoekom in Ternate,

en zyn ftraf. b 367.
Hertjink (Pieter) opper- Koopman. a 196.

Hefperia Infulte , en Hefperides onderfcheiden.

a 71.

Hejfencajfels Graaf zoekt O. en W. en 't Per-
petuum mobile. a 120.

De Heer van den Heuvel, CommiiTaris der

Moluccos. b 266, 372.
Heydenfche Godsdienft hier. 377.
Hidajat onder-Koning van Ternate. b 216.

Zyn fpyt over voorby gegaan te zyn als

Koning, b 240. Zyn vertrek na Amboina,
en vuilen handel met ons daar. b 249. Re-
den te vergeefs 'er af gevorderd, en zyn
dood. b 2jo.

Hitoe. Ongegronden eifch der Ternataanen
op hen. b gg, 100, 269, 279. Hun edel-

moedige aanbieding aan Baboe , om hem te

redden uit de gevankenis der Portugeezen.
b 208.

D. Hodenpyl'm Ternate. b 418, 419,
Hoen (Henrik) Schipper. a 175-, 192. 196.
van Hoeke. (Pieter) a 183.

De Heer Hoen, vervanger van Verhoeven, en
zyne verrichtingen, b 231. Zyn komft in

de Moluccos. b 233. Zyn verdere bedry-

ven,endood. b 231-236.
D. 't Hoen
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D. 't Hoen Hogendorp hier. b 426.

Hollanders komft in de Moluccos. b 208-

Hollandfche veftingen in Ternate. b 12.

Hoofmans. {Ifaac) b 393.

van den Hoorn, {Pieter) b 373.

Hoorn, de Bewindhebberen van Hoorn. 3314.
Hoomken

s , en feldzaamheden in de Papoefche

eilanden. b 104.

de la Hote {Chrijloval) b 240, 243, 370.

van Houten {Hans) opper-Koopman. a 196.

Houtman {Cornelis) grondvefter van onzen

handel op Indien, a 171, 172. Verdacht

van zyn Schipper vergeven te hebben, a 174.

En gaat na 't vaderland. Vertrekt weer na

Indien met de Leeuw, en Leeuwin, a 176.

Werd als opper-Cömmies op de Leeuw
voor Atsjien vermoord. a 176.

Houtman 's {Frederik) komft in Indien , en

gevangenis op Atsjien. a 179. Komt als

Commies met Steven van der Hagen op
Malabar. a 193. Werd vierde Landvoogd
der Moluccos. b 243, 372.

Httes {Robbert) zoekt O. en W. a 115-.

Huidecooper {Jacob Janszoon) Schipper, ai.77,

178.

D. Huisman, Predikant. b 392-

D. Hupperts hier. b 42,6.

De Heer Hurdt CommiiTaris der Moluccos.
b 333? 37 2 - In Ternate. b 40.,.

Hujlaart {Jacob) Hoofd op Makjan. b 287.

Hyftafpes tocht na Indien. a 46.

I. j-

J
Acobsz. {Herman) levend over boord gezet.

Jacobsz. {Willem-) Schipper.

a 210.

a 196.

'Jacobsz- {Jacob) Commies, a 179.

Jacobsz. {Frans) Schipper. a .196.

Jacobsz. {Cornelis) Raad van de Heer VHe-
remite. a 208.

Jacobsz. { David) b 398.

jala, Koning van Cajeli. b 39,.

Si. Jan, eenderPhilippinej, befchreven. a 1Ó0.

Jang de Pertoeban . Koning van Djohor. a 198.

Janszoon {Govert) Schipper.

Janszoon {Cornelis ) Schipper,

Janszoon. { Nicolaas )

Janszoon. ( Aart )

Janszoon. { Arem )

Janszoon. {Herman}
Janszoon. { Adam )

Janszoon. {Jan)
Janszoon {Jafper) Ambons Landvoogd. biL^S

Japan ontdekt. a ioó.

Jafin 's tocht na Üoft-Indiën. a 35-.

Java. Antoni Brit op Greffic in 't jaar 15-22.

b if2. C'idajo en Madura wanneer door
de onze bezogt. a 172, 173. Slegte ont-

moeting der onze op beide die plaatzen.

Balamboang 's ftraat bezogt

a 174, 178.
jaar 1304. en in 't jaar 1322

a 174.
a 209.
b 386.
b 389.
b 389.

389-391.
b 39t.

b 391.

136, 137- En in 't jaar 1665-.

a «73' 175"-

door de onze.

Javaanen, in 't

in Ternate. b

b 140. Dato Maoela Hffein, eerfte voort-

zetter van 't Moorfch geloof in Ternate in

't jaar 1Ó65-. b 140: Deze brengen de
Moorfche leere verder hier. b 143. Heems-
kerk flaat voor Damak. a 180. Toebail
door Wolfett Hermanszoon bezogt. a 182.

Indien, zie Ooft-Indiën.

Indien. Van ouds Havilah genaamd, a 37.
Wa3r ons de naam van Indien in Gods
Woord voorkomt, a 47. Slegt fchryven
der ouden van Indien, van den lndus, Gan-
ges , en andere Indifche zaaleen. a 67.

I. D E E Li

Johan [de tweede 's ontdekkingen, a 84, 8j\
De Heer de Jong, Zeftienie Moluks Land-

voogd, b 326, 372.
N. Jougerhelds dood. a 184.
Joriszoon. {David) b 386, 3S8.
Jo/afat 's tocht na Indien. a 46.
Ifaacsz. {Lodewyk) Koopman; a 199.
Ifmola, een eiland by Ternate. b 90.

K»

KAbroewang<, een der Talautfe eilanden,

b 40. Inwoonders gedrag, b 40. £eri

Nagelboom hier. b 40. Schets der zielen

,

en manfehap. b 56. Staat onder den Kjo-

ning van Sjauw. b fg.
Kaarfemaker. { Adriaan ) b 390,,

Karkalang, een der Talautze eilanden, b 38.
Naamen van des zelfs dorpen , en de Hee-
ren der zelve, b 38, jó. Schets der zielen,

en manfehap. b 56.

Karkefe, een Schaanfch overfte op Tidore.

b 265-. Zyn dood. b 168.

Karotta, een der Talautze eilanden. b 37.
Keizer. {Pieter Dirkszoon) a 272.

Keler, een onder-Hopman. b 30-$.

Kerk- bezoekingen der Predikanten moejelyk
en koftelyk. b 6f.

Kerk-order hier ingevoerd. b 402.
Kerke. Korte flaat der Kerke hier. b 420,425'.
Kies. {Jan Clementszoon') a 20 f.

Kiriman Java, een eilandje. a 173.
Kleerhagen {Juliaan) neemt 't Princen-eiland

in. a 183.
Kloot {Maarten Janszoon) Schipper» a 196.
D. Kluifcnaar hier. b 426.
Koejong, een dorp op Sangir. b 47.
Kotels {Matthys) Koopman. a 199.
Kotels. {Steven)

^

a 199.
Krakeel {Cornelis Leenderdszoon) Schipper.

a 196.
Kraneveld, een onder-Hopman, door de Ka-

ftiliaanen genomen. b 2,67.

LAala ingenomen; b 31 r.

Laloda. b 282.

Laboewa befchreven; b 237.
Laboewers, en hunne landen, b 117. Ons

recht op hen. b 1 17-119.

Lucfamana '{Kaitsjili Sibori) in Amboina.
b 266. Van Hbamza ter dood gedoemd.

b 279.
Lalero, Koning van Taboecan. b 49, $0,
Laloda, Koning van Boelan. b 68, 69.
Laloega 's eilanden. b 41.
Lam {Jan Dirkszoon) zeild uit met een vloot.

a 199. b 248.
Lamboene ondankbaar. b 77.
Lampreel. {Jofef) b 387.
Landen der ouden veel na hunne bevolkers

genaamd, a 37, 38. Door onze Maatfchap-

py veroverd in Indien. a 298-300.

Landvoogden der Moluccos , Portugeefche.

b 370. Nederlandfche. b 372. Hun al te

groote vriendfehap met de Koningen ons
nadeelig. b 113.

de Langeftraaten {Jan) Koopman. a 179.

Lanoero {Cbatieb) ter dood gedoemd, b 279.

Lansbergen zoekt O. en W. a 117.

D. de Large {Simon) Proponent, b 392, 407.
LaJJimoero {Kaitsjili) op Boeton. b 309.
Lajlen van Ternate. b 377,
Lau {Kaitsjili) Koning van Boeten, b 312.

Lil La»«
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Lauhita, en zyn dood. zie Ternate.

Laulaia, Hhoekom in Ternate, ftaat op tegen

Mmtdarsjab. b z%f. Zyn dood. b 304.

Laurens (Vafco) na Borneo. b 1 68.

De Heer Law {Jan) befchreven. a 138.

Lawefang, een eiland onder Sangfr. b fi
Leamor zoekt O. en W. enz. a 116.

Leang, een dorp op Sangir. b 47.

Lehe, een dorp op Sjauw. b 5-8.

van der Lek ( Daniël) door van Neck op Pa-

tani gelaten. a 191.

Leliato , vyfde Stadhouder des Konings, in

Amboina. b 25-0, 2fi. Afgezet, b 262,

26Ó. Aan ons overgegeven, b 269. Door
van Diemen na Batavia genomen, b 276.

•Van den Koning ter dood gedoemd, b 279.

Zyn zoonen. b 2S2.

Lembe, een eiland by Manado. b 62. Vogel-
nesjens hier. b 6f-

Je Leme (Leonel) Caftelein in Ternate. bi7f,
•77-

Lezgte, of O. en W. te vinden, hoognoodig.
a 11?.

Lenimens. ( Francoh ) b 248.
Leta befchreven. a iyS.

D. de Leetnvs antwoord op de vragen wegens
't Huwelyk van den Koning Lalero. ^49.
Nader bericht van zyn Eerw. b 35-8. Zyn
komlt in Tenate. b 407, 408. Stond niet

wel by de Heer Padbrugge , dog byzonder
wel by haar Edelheden. b 408. DesSchry-
vers aanmerkingen over beide deze Heeren.

b 408. Komt op Batavia, &c. b 410-414.

De Leivas, tufTchen Caudipan en Bool. b 72.

van Leeuwen (Antoni) opper-Koopman hier.

b 267.
Licatobie , op Xoela Teljabo. b 322.

Liefje Matulle, een eiland omtrent Ternate.

b 89.

Lima { Pati) Koning Amflerdam 's Gezant in

Amboina. b 336, 337.
Limahan , befchreven. a if.

Liman, een dorp op Sangfr. b 48.
Limbotte verwoefï bool. b 72. Weg der-

waards. b 72. Willen onder Ternate niet

ftaan , en draf hen opgelegt. b 79. Hun
neiging tot 't Chriftendom. b 395-.

De Princes Linkakoa beftierd Boelan Itam
b 70, 7'-

Linfchoten. (Jan Huigen) a 171.

de Lint (Pieter) Schipper. a 177, 178.

Lirong, een der Talautfe eilanden, b 39, ƒ6.

Schoon Loling-hout hier. b 40. De inge-

zetenen befchreven. b 39. Schets der dor-

pen, zielen, en manfehap. b f6.
De Heer Lobs, tweeentwintigfte Landvoogd

der Moluccos. b 35-1, 372.
De Heer Lodeftein zevende Landvoogd der

Moluccos. b 261, 372.
Lodewykszoon (Jan) op Bantam. a 182.

Loehoe. Der Loehoeneezen ftoute leugen,

b 269. Pati Leka , Kipati van Loehoe

,

door Hhamza ter dood gedoemd, b 279.
Pieter van Sanden vlucht van Loehoe. b ifo.

Loehoe (Kimelaha) komt met Prins Aalt in

Amboina. b 260. Werd zesde Stadhouder
in Amboina. b 262. Is in 't eerft zeer goed
in fchyn. b 264. Werd afgezet, b 266.

Door Hhamza uit zyn gevangenis losgela-

ten, b 269. Hoond dien Koning zeer.

b 276. Verzoend zich met ons, en toond
ons Hhamza 's valfchheid klaar, b 277.
van Hhamza voor een fchelm verklaard.

b 27S. Hhamza belaft ons hem en zyn ge-

ilacht te dooden , dit ook gefchied , uitge-

nomen zyn dochter. b 278.

Loloda. a 203. b 9$\
De Princes Lu/cnfego. b 4,9.

Lopes (Fernand) een groot oproermaker.
b 183.

Lopes. (Johan) b 394,
De Princes Lorolabo, b 49.
Lubot, een eilandje. a 174»
Lufon , of Luconia , befchreven. a 14S.

La^-ftreeken van Indien verkeerdelyk van de
ouden begrepen. a 76, 84.

Luitenants in Ternate. b 37?.

M.

MAartensz. (Simon) Schipper. a 196e

Maas. ( Cornelis ) b 386.
Maatfchappy (de Ootlerfche) vereenigd, en

haren inleg, a iSj. Haar Oétroi. a 186.

Maatfchappy. Blyken van haar macht, a 298.
Hare veroverde landen, a 29S. Overtreft

alle de ouden. a 300.
De Heer Maatzuiker 's feldzaam Huwelyk.

b 199, 200.

Maba, onder Tidore. b 104, ioj\

Den Prins Maccarompitts. b 168.

Macafjar 's Koning, Patingaloan, maakt een
verbond met Baboe , en werd Moorfch.
b 208. Eifch van Prins Aali van dezen
Koning , die hem op Boeton doet vergeven,
b 26Ó. Veroverd veel op Gelebes Noord-
kuft. b 267. Deze Vorft wapend zich te-

gen ons. b 301. Hunne voorloopers en
vlooten in Amboina onder Dain Boltcan.
b 304, Viera 's twee fchepen door ons
genomen, b 302. Madjira vlugt herwaards.
b 297. Vlaming zoekt vrede te vergeeffch.
b 307. Zend een fchip herwaards, en hoe
't Huis hier vond. b 308. Vlaming''skomft
herwaards. b 312. Prins Patingahans dood.
b 312. Bima door Roos bezet; en D Brou-
vjerius te vergeefs herwaards gezonden.

'b 313. Hun tegenfpoed in Amboina. b320.
Malimboegis onder-Zeevoogd. b 320. Ko-
ning Sombangko , en Crain Semana. b 321.
Vlaming herwaards, en zyn vergeeffche uit-

daging, b 32. Slegte vrede met hen geflo-
ten door van der Beek. b 322. Calamitta
's komft hier. b 323. Zyn flegten ftaat

daar. b 324. Mandarsjah hier, en de Heer
de Bitter, b 324. Door ons overwonnen
zynde, geeft veel landen aan Ternate weer.

b 3*6.
Macaffea, een eiland omtrent Manado. b 73.
Macke. (Daniel) b 390
Madagafcar ontdekt, a 9f. Door de Fran-

fchen bezeten, a 130. Mondevergue hier

onder-Koning, a 130. En na hem de la

Haye, die 't verlaat, a 131, 132. Door de
onze bezocht. a 172, 175", 178, 180.

Madjira, als toekomend Stadhouder na Ter-
nate ontboden, b 278. Vertrekt, en komt
als Stadhouder wéér in Amboina. b 279.
Zyn vuile aanfiagen. zie Ternate. b 280.

Hy misleid de Heer Cos. b 289. Zyn wyf,
Bayhongi, b 3 ii. Dood van zyn echte

wyf, en van Dagga, zyn broeder, b 320.
Zyn verraad berftuit. b 290. En zyn moor-
den onder ons volk.

Madera ontdekt. a 83.

Madina ( Pieter ) zoekt O. en W. a 1 1 f.

Madura. Moeite der onze met hen te Greflic.

a 173, 175-. b 239.

Magadoxo, door Gama bezeild. a 91.

Magellaan 's (Ferdinand) voorflagen , en rei-

ze na Indien, en na de Moluccos. a 102.

b 147) «49-
Md-
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Magellaan ( Ferdinand) bied Karcl de vyfde de

Moluccos aan. b 148. Waar hy quam in

de Ladrones. b 149. Ontdekt de ftraat vaa

die naam. a 149. Zyn dood. 149. Eeni-

ge van de zyne komen in de Moluccos.

b iyo. Vinders en bezeilers van die ftraat.

a 110, 177, 199, 207, 2.08.

Mageïïanus ( Didacus) bekeerd verfcheide Vor-
ften. b 383, 384.

Mahomis {Thomas) Goegoegoe vaa Sjauw.
b 5-9.

Mahu 's tocht, en dood. a 170.

Majer. r Henrik) b 248.
Majauiv 1 een eiland by Ternate. b 96.
Majo, een der Philippines. a ï^ó.
Majottes , door Spilbergen bevaaren. a 183.

van Caarden hier. a 195".

Ie Maire. (Ifaac) a 201.
Ie Maire {Jucob) opper • Koopman. Vinder

van een nieuwe ftraat van die naam. a 201.

Zyn Komft in Ternate. b 248. Zyn fchip

prys verklaard door de Heer Cotn. 204.
Zyn dood, en vertrek zyner makkers na 't

vaderland met Spilbergen. a 204.
Mayin, een eiland by Manado. b 61.

Mayo, zie Majo.
Makeiehe , een eiland by Sjauw. b ƒ8.
Makjan, eender Molukze eilanden, b 90-93,

228. Dorpen en veilingen hier. b 90. Door
Wl'e veroverd, b 91, 92, 229. Van Caarden
veroverd Taffafoho. b 91. Nagelen hier

uitgeroeid. l> 92. Aan Rheti verboden den
Tytel van Koning van Makjan te voeren.

b 92. Verbond met hen. b 244. Tarru-

wefe veroverd hier eenige plaatzen van Ti-
dore. b 16 r. Vianen hier. b 248. Hun
ilingzen handel met ons. b 25-1. Dienaars,

en laften hier. b 2f2. Gnoffickia. b 25-2.

Gnoffickia 's Hoofd Nic. Cloet. b 267.

Taffafoho. b 2 ƒ4. Vlaming hier , vindende

Huftaart als Hoofd, b 287. Staat van den
Godsdienft hier. b 393.

Makjanders ontrouw. b 305-.

Maïabar. Hoe Gama van dien Keizer behan-

deld, a 89-91. Hoe Capraal , en andere

gehandeld, a 91. Portugeezen maken vre-

de , dog zy werd van den Keizer niet ge-

houden, a 94. Einde dezes oorlogs met
de zelve, a 95". Den Samoryn door Lan-
rens £'Almeida geflagen. a 96. Calicoet ver-

overd, a 97. Den Samaryn door Albukerk

gedwongen, a 99. Sterkte op Calicoet ge-

bouwd, a 99. Calicoet gedwongen door
Sampajo. a iOf. Van der Hagen hier. a 193.
Van Caarden voor Goa. a 195-. Verhoeven

hier, zend Gedeputeerden, en gefchenken

,

en vernieuwd 't verbond. a 197.
Malacca door %iqueira bezeild, a 96, 97, Zyn

gevaar hier. a 9S. Door Albukerk verbrand,

a 99. Die 'er een vefting bouwd , en een
Landvoogd fteld, en de zaaken herfteld.

a 99. Nieuwe moeite geftild. a 100, 101.

Werd aangetaft door den Koning van Bin-
tam, a ioï, 103- Moejelykheden der Por-
tugeezen met den Koning van Bintam. a 103.
Bintam gedwongen door Sampajo. a 105".

Matelief voor Malacca. a 194. Verhoeven
voor Malacca. a 198.

Malamo. Patsjaranga Malamo zesde Koning
van Ternate. b 1 36. Sida Aarif Malamo
zevende dito dito. b 137. Padji Malamo
achtfte dito dito. b 137. Tueloe Malamo
tiende dito dito. b 123, 137. Gapi Malamo
de eerfte, veertiende dito dito. b 138.

Maldives aan Portugal cynsbaar. a 99. Al-
varenga 's verrichting hier. a 101.

Maldives. Gomes herwaards vertrokken, a 102.
Maleyers in Ternate in 't jaar 1304. b 136.

In 't jaar \66s- b 140. Waarom de Ma-
leitze boeken uit 't vaderland niet hier ko-
men, b 41 ƒ.

Malim Boegis. b 320.
van Mammeren. (Gooffen) b 248.
Manado. Oud Manado. b 61, 62. Befchre-

ven. b 62-81. Manfchap, en vefting. bca.
Spanjaarden hier, overwonnen, b 62, 162.
Eilanden , en dorpen hier. b 63. En door
de E. Maatfchappy veroverd, b 63-6$".

Wat hier valt. b 6y. Laften dezer volke-
ren, b 64. Hunnen aard. b 64. In 't by-
fconder deze kuft befchreven. b 68. Des
zelfs manlchap. b 7f. Wanneer deze lan-

den onder Ternare gekomen zyn. b 8r.
Opper-hoofden. b 379. Deze Vorfl be-

keerd, b 383. Grenlèn, uitftrekking, land-

wegen , en Koningen hier. b 396.
Mandono , zie Modone.
Mandarsjah , negenentwintigfte Koning van

Ternate. b 281, 369. Trouwd een Boe-
tonfe Princes. b 83.

Mangaloor ingenomen door Silveira' a 105-.

Mangenitoe , en des zelfs Koningen, b 46, 47.
Mangindanao befchreven. a 160. b 2f. Spil-

bergen hier. a 201. Het recht des Konings
van Ternate hier op. b4. Des zelfs Hoofd-
plaats, b 25-, 26. Lift dezer volken , om
meefter van de goederen der vreemdelingen
te werden, b 26. Hunne danfferyen. b 26.
's Keizers en der Grooten heb-zucht, b 26
32. Hun taal , vaartuigen , handel , en
waaren. b 27. Kapitein Swan door hen
vermoord, b 27, 32. Is niet Goud-ryk.
b 27, 32. Verdere fteden hier. b 27. Den
Keizer 'wil niemand een vefting hier toeftaan

te bouwen, b 28, 33. Nederlanders en
Engelfchen, hier geweeft zynde. b 29, 30.
Candahar 's Koning Heer over eenige dor-
pen hier. b 29. Zyn recht door de Man-
gindanauwers betwift. b 30, 31, 33, 44,
Die van Sarangani bevreeft voor de Man-
gindanauwers. b 30. Noeling de Hof-
plaats nu. b 31. Onthaal onzer Gevol-
magtigden hier. b 3 c Vaart der Mangin-
danauwers. b 31. De Keizer weigerd ons
een tocht na Boetoewans bocht, b 33.
Vleyery van den Moelano tegen ons. b 33.
's Keizers macht, b 33. Chineezen hier.

b 34. Kapitein de Brieving 's tocht her-

waards , en zyn dood. b 34. Redenen
waarom dit land uit Ternate niet meer be-

zogt is. b 35-. De Molukze Landvoogd
mag hier nier komen; maar Vrylieden wel.

b 35". Redenen van 't aanhouden dezer

vaart, b 36. 's Keizers bedriegelyke belof-

ten, b 36. Naamen van plaatzen in Boe-
toewan 's bocht, onder Candahar ftaande.

b 36. Candahar 's Koning is ook Koning
van Boewiflang , en Sarangani. b 44. Brief

des Konings van Ternate aan dezen Keizer.

b 342.
Mangold vind uit het Perpetuum Mobile.

121.

Mangoli, een der Xoelafche eilanden, b 88.

Manilha 's. Barent Pelfaart herwaards. a 145-.

Baey , en kaart, a 15-2. Befchreven. a 15-4.

Koning Saidi en Hhamza herwaards gevan-

gen gevoerd. b 25-5-, 2y6.

Manilha , Modafar 's Zoon. b 2f6. Werpt
zich als Koning op. b 285-. Werd weer
afgezet. b 287.

Manipa. Koning Hhamza hier. b 274 Ver-

richting zyner gezanten hier. b 280.

L 1 1 2 Man-
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a 174-

b 70.

b 3^3-

Mama, een dorp op Sangir. b f2.

MamompH (S:. lago) Regent van Sjauw. b 59.

Manoppo, een Prins op Mogonde* b 65.

Mkntfoer, zoon des Konings van Batsjan.

b 120, 12.3-125-.

Mapetti, een eiland omtrent Manado. b 73.

Maraf:A. {liimelaba) b 341.

M*remdnc beYchrevén. a 1 5"7-

M.rbboem, eerlte Moorfch Koning van Ter-

nate. b 140, 369.

Maruz.cn (Jan) Schipper, a 175-. Onder-

Zeevo ogd van M'olfert Hermanszoon. a 182.

en. ai 5-8.

[Pièter) verrichting in Ternate.

b 3S3.

Ms'carcnhas (Pkier) van Sampajo qualyk ge-

handeld, a 104, 105-. Werd Landvoogd
van Indien. a icó.

M*fcareig*e, een eiland der Franfchen. a 132.

ape. een eiland ondej Ternate, by Sjauw.

b jS.

Motim befchreven. a 159. b 149.

Matane , een dorp op Sangir. b 48.

Metelief, zie zyn tocht, a 194. Zoekt de

Mol uccos te ontzetten, b 216. Komt voor

Bantam, en beloofd de Ternataanen te hel-

pen, b 217. Bouvvd een vefting op Ma-
leyo. b 221-223. Waarfchouwd de Engel-

fchen van onze vyanden in Ternate niet te

helpen, b 226. Legt eenige fchepen na

Ternate aan. b 226, 227. Zyn gefprek met
. . Caarden. b 227.

MettbyiZM* {Abraham) Schipper. _
a 195-.

Mau (Simon Lambertszoon) na Indien, a 172.

Zyn tweede tocht.

Ma-biling, een Prins.

Maulonda, een Ternataans Princes.

Mauritius (des Princen) brief aan Koning Sa-

bid. b 225-.

Mauritius, een der Philippines. a 156.

Mauritius, omtrent Caap der goede Hope,
door de onze bezogt. a 175, 181. H'aruyk

hier. a 193. En een van va» Caarden 's

fchepen hier. a 196. De Heer Both hier

verbaan. a 199.

Mean^is eilanden. b 28, 38.

Aleau, een eiland, veroverd, en van zyne
Nagelen gezuiverd. b 304.

Meebad { Claas Simonszoon ) Commies op
Atsjien. b 185-, 194.

Meiinde door Gama bezeild, a 89. Des zelfs

gezant aan Emanuel. a 91.
Me/kaap (Corxelis Janszoon) Schipper, a 178.

de Melo. {Antoni) b 399.
Mer.ala, een dorp op Sangir. b 52.

Memeiams tocht na Indien. a 36.

de Mentfes (Eduard) vyfde opper-beftierder

van Indien. a 102.

de Menejes ( Hemik) zevende opper -beftierder

van Indien, en zyn dood. a 104.

de Menefes (Gcorgio) derde Landvoogd in

Ternate. b 1Ó3-172, 370,
Mcropius tocht na Indien. a 75-.

Mejfnual, een der Papoefche eilanden, b 308.
as ( Adriaan ) zoekt O. en W. a 1 17.

Middelburg, en Vullingen, eilanden omtrent
de kuft van Manado , by Caudipan. b 72.

Mides {Francifco) een jefuiet op Sjauw.
b 5-9, 39S

Minanga, een dorp op Pangafare. b 60.

M'mdora befchreven. a 15-5-.

Mitarra, een eiland omtrent Ternate. b yc.

Modafar zevenentwintigfte Koning van Ter-
nate. b 239, 569 z:e Ternate. Zyn dood

,

en zqpncii. b 25-6.

M'idone, een dorp op Manado 's kuil, b 80.

i-

t> 1 35.

Zyn
a 174»
a 201.

b 144.
a 196.

a 99.

AJoelano 's vleyery tegen ons op Manginda-
nao. b 33.

Moeffk (KaitsjM) Goegoegoe , en zyn op-
uand. b S>-.

Moeflon , Koning van Batsjan. b 124-125-.

Mohbcrmmedaarfch , zie Moorfch.
Mongonde , en verandering van des zelfs weg.

. .

b 6S
'
69> 79-

Mohematsjeja, twaalfde Koning van 7 ernate,
zich oeffenende in 't Arabifch.

Melematitti tweede Hoofd in Ternate.
de Molenaar. (Jan Janszoon) a 172.

dood.
Molcnzverf. {Jan Janszoon)
Moletsjangan 's geflacht.

de Mme (J»han) opper-Kooprmn.
Moluccos. Abreus herwaards gezonden

b 145. Dog komt 'er niet. Serruan komt
hier eerft. a 99. b 146. Nader laft om de
zelve te ontdekken, a 101. Antoni Brit,

en meer andere herwaards. a 102, 103.
De zelve befchreven. b 1. Hoeveel eilan-

den der zelve, b 2. Hoe Veel Molukze
Koningen van ouds, en nu. b 2, 3. Gren-
fen der zelve, b 3. De eerlle Molukze
Koning, die van Ternate. b 3, 137. Ei-
landen onder den Koning van Ternate.

b 3, 4. Het recht van die Koning op Man-
gindanao en Celtbes. b 4. Lugt-ftreek, en
winden, b 14. Aard der Molukze inwoon-
ders. b if, 16. De Molukze volkeren
fpreek en veel door Raadzels. b 17. Huizen
hier. b 20. De Molukkers begraven hun-
ne fchatten. b 20. Spys, drank, Huwe-
lyken , enz. b 20. Zyn flegte oorlogs-
lieden, b 21. Verbond der Molukze Ko-
ningen op Motir gemaakt , tn hun rang.
b 93, 137. Net bericht der Molukze zaa-
ken. b 127. Waar de Setel der Molukze
Koningen gewetft is. b 127. Molukze Ko-
ningen welke van ouds, en nu maar. bi2$,
369. Hun oud volg- recht der Koningen,
b 128, 136. Dit recht zeer vervallen. bi29.-
Verfcheideoudegewöonten der zelve, b 129*
Hoe onzen Landvoogd deze Koningen ont-
fangt. en behandeld, b 130, 131. Ver-
fcheidenheit der Molukze taaien, b 150.
Deze Vorlten mogen van niemand bezogt
werden , nog brieven met hen wüTelen

,

buiten verlof van den Landvoogd, b 131.
Hun verdichte oorfprong uit een Draak, en
van Bicoe Cigara. b 131, 137. Rang der
verdere Molukze Koningen na die van
Ternate. b 132, 137. Wanneer die rang
bepaald is. b 157. Vrede der Molukze
Vorften gemaakt in 't jaar 1372. b 138.
Di Bartbema hier. b 143. Aan Karel de
vyfde aangeboden door Ferdinand Mngella-

nes. b 148. Karel de vyfde noord na Ma-
gcllanes, en zyn tocht herwaards, en dood.
b 149. Georg Brit eerfte Landvoogd hier,

dog alzoo hy gedood wierd , vervangen
door Antoni Brit. b 1 52, 15-3, 370. zie Ter-
nate. Karelde vyfde verpand zyn recht op
de Moluccos aan Jvban de derde, b 177.
De Molukze en Papoefche Koningen haa-
ten de Portugeezen. b 191. Molukze
Vefper. b 191, 192. Door die van Bantam
.bygefprongen na Alaieltef 's vertrek, b 225-.

Van Caarden hier. b 228. Zyne verrich-

tingen , gevangenis , enz. b 228-230. Werd
eerlte Landvoogd hier. b 239, 372. W>t-
tert hier. b 230. Hoen hier. 231, 233-235.
De Heer Botb tweede Landvoogd , en
eerfte opper - Landvoogd van Indien, hier.

b 240.
Mo-
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Moluceos. Lattrens Reaal derde Landvoogd,

en tweede opper -Landvoogd van Indien,

hier. b 247, 248. Portugeefche Landvoog-

den, b 370. Nederlandfche Hoofden
,

Landvoogden , enz. b 371, 372. Mooren
hier. a 7 f. b 379. zie \erder Ternate.

Motnbaza door Gama bezeild. a S9.

Momnja , op Moro 's kuit. b 141. Eerlte

Chriften hier. b 3S0. Priefters hier , en hun

droevig wedervaaren. b 380.

Mondevergue onder -Koning op Madagafcar.
a 13c-

D. Montanus, en zyn Kerk-bericht. b 392-

Moraiay, een eiland. b 95-.

Morinus zoekt na 't Perpetuum Mobile, a 120.

Moro, zekere kuft in de Moluceos. a 209-

aangetaft. b T91, 3S0.

Meurden van Madjira onder de onze. b 290.

Mooren in de Moluceos , en waar nog. a 75-.

b 379.

Moorfche Godsdienft komt in 't jaar 1405-. hier.

b 140, 14a, 37S, 379. En 't verdere van

dien. Door de Javaanen, hiergebrsgt, en

door "Zeinulabedien voortgezet, b 14a, 143,
37S-

Moorfche vrouwen in hunne Tempels, welke.

b 379. De getuigenis van eenegeld niet. b 379.
M'.fcovien, zie RulTen.
Motir , eender Moluceos. b 89, 92. Nage-

len hier uitgeroeid, b 92 Koofd op die

van Ternate. b 13*-. Verbond met vier

Vorlten hier gemaakt, b 137. Sterkte hier

door IV'ttert gelegt. b 233. En een ver-

bond door hem met hen gemaakt. Des zelfs

Hoofd , Adrïaan Ctementsz»on , door de Ti-

doreezen gedood, b 237. Die van 't eiland

Cajoe hier geplaatlt. b 239. Henrïk Majer

hier. b 24S.

Moucheron- a 176, 183.

31oulin, Kapitein hier. b

Mozambike door Gama ontdekt.

Mufaus reize na Indien.

3S9-
a SS.

a 7S .

N.

N"
Agelen , of Kruid - nagelen , befchreven

door Ptinius. a 72. Vallen niet op de

eilanden van Meanges. b 28. Vallen ook
op de Talautfe eilanden, b 40. Pangafare.

b 40f. Uitgeroeid op Makjan , Motir,
enz. b 92, 3CÓ. Onderzoek na de zelve

gedaan, op Majauw, Tarïöeri, enz b 96.

Wat Tidore voor 't uitroejen der zelve

trekt, b 102. Hoe de Ternataanen in 't

jaar ï^6s- met de Nagelen leefden, b 141.

Uitroejing van alle de Nagelen hier volgens
1 't verboud in 't jaar 165-1. b 292. Wat de
Koning en Grooten daar nu nog van trek-

ken. b3?2. Uitroejing der zelve op Batsjan.

b 306. Groot voordeel der E. Maatfchap-

py by dit uitroejen der zelve door de Heer
Planting voor haar bewerkt, b 31S. Ver-
zoek der Spanjaarden over den Nagel-han-
del, b 4:0.

Naja Taroena befchreven. b 112.
De Najfdufcbe vloot onder Scbapenbam in Ter-

nate. b 25-0.

Natal {Terra di) door Gama ontdekt, a SS.

Anders Zanübar. a 91. De onze hier om-
trent. a 174.

van Neck. (JJacob Corneliszoon) a 174. zie

zyn reizen. Gaat na 't vaderland, a 175-.

Nederlanders. Hun vaart, handel, en tochten
op Indien. a 166.

Nederlandfche Hoofden ia Ternate, b370,371.
Landvoogden hier.

'

b 372.
I. Deel.

Neges befchreven. a ij--.

Kiapoehe , een eiland by Manado 's knft.

b 73.
tan Nierop [Dirk Rembi-anszoon) zoekt O. en
W. a 119.

K'.nache Toe'juan. b 241.
Nuacb, der ouden Btucbui. a 33.
Noenoejfa. Recht des Konings van Mangeni-

toe daar op. b 47.
Noer Salaai, Koning van Batsjan. b 124.

Noejfa, een der Talautfe eilanden. b37, 38,

47. Schets der zielen, en manfe'-s:." :
"-..

Noejfalaoet , door Hid.ijai tegen ons opgezet-

o 249.
Noejfa Pinhoe 's , waar op Serraan fchïp-

breuk leed. b 145-,

van Noord 's (Olitier) tocht na 't Oofren.
a 177.

van Noorden (Adriaax) Luitenant. a 2C9.

D. Noot hier. b 420.
Noronha (Garfias) tiende opper-Landvootd

der Portugeezen van Indien. a ioj-

.

Noronha ( Alfoa-.'.s') zeftience dito. a 106.

Neorivegev, ofMitarra, een eiland by Terna-
te. 5 b 9;.

Nvgnei (Nicolaas) een Priefler hier. b 3S2.

Nuyts (PieJer) Land Purry 's. a 136, 137.
VoorlLg dien aangaande.

O,

O Belaar (Jacob) opper Koopman. 3 196",

op Djohor. a 19S.
Oclroy. 't Eerlte eer Ooft-Indifche Maatfchap-

py. a i8ó. Het tweede dito dito. a 204.
Oebi, een eiland onder Batsjan itaande. b S9.

Dog naderhand onder ons. b 11S. Staat
der kerke hier. b 392.

Oebi Latoe , een eiland ook onder Bat<jaa
ftaande. b S9. 119,

Oelis-vja's en Oeiiliraa's. fa io 3
-.

Oelte, een dorp op Sjauw. b yS.
Uf.r. SaUmo^s tocht derwaards. a 36. Nader

befchreven , ea nagevorfcht. a 36, 38. 39.
En getoond dat dit en Tharfis in 't U_.:cn
een en het zelve is. a 4;. Gecacten der
Geleerden hier over. a 41 42. Van zom-
mige 1 aprobana genaamd, a 42. 43. Zie
verder onder Ceylon 's ftpfrè. \\ aar Onr
lag. b 43, 44.

Olfertiz. (Heertgex) opper-Koopmah. a 195-,

Olie van Seree of Sci;.inthus &c. zie ons
Twee Deel of Amboina. Fol. 25-$\

Olifant. Van dit dier fpreekt Homerus nergens
maar wel van 't lvoir. a 6~. De w:::e
zoort den ouden bekend. -

: -,

Ombay, een der Papoelcr.e eilanden. b ;oS.
Onder-Koningen van Indien, a 9^-97, töó-ïöï,

1Ó4-10Ó. b 163. In een lyfl by een. a ir-.
Ondor , een dorp op Sjauw.

fa j§.
Oorfprong, van zommige uit een Caayman of

Crocodil. b 69. Uit een Verken, b 72.

Uit een Draak. b 131. 13-.

Oojlendifcbe vaart op Indien. 2 163.

Ooft-Inaii>:. Tochten der ouden derwaards.

a 31. Te weten, van Hanno. a 29. Van
Bictbus, Semiramis, Of.ris, Hercules her-

waaras , enz. a 31-54 Van jtfin ,

herwaards. 3 3^ JJr. .'..:.:, H.rjn:, Sale

mo, na Onr. a 36. Sejljiris. a 45. J;Ji-

fat, Abaf.ts, Cyrxs, Hyfiaftes , en üarins

Hyftafpis. a 46.' Xerxes a 47. Démociitxs.

a 47. Alexar.der de Groote volgens Cxr:ius,

a 4S, 73. \"oigens Jmftïmês. a 49. Vol-
gens Arrianus. a ƒ1, ƒ3. Pyrrbo. Seleiuus,

en andere, a j8. G>::.:i:is,en Emdtxut, a ;:

M m m Qafi*



BLAD-WYZER.
O eft-Indiên. Ptolomeus Philadelfs vergeeffche

aanleg tot den handel op Indien, a 5-9, 79
Patrot/es, en Daimacbus reilen, en hun en

Ctefias Cchryven 'er over. a 5-9. Chryfermes

bueken 'er over. a 59. Strabo 's fchryven

over Indien, a 5-9. Indifch'e Gezanten aan

de Keizers Auguftus , en Claudius. a 60.

Dog de Romeinen maakten hun werk niet

van Indien a 61, 66. Onbekend by de

ouden, a 60. Gevende de naam van Indien

qualyk aan Syriën. a 61. Affyrfën , en

Perficn. a 61 , 67. iEthiopiën. a 62. 't

Roode Meir. a 63. Tanaryen. a 64. Der
Ruiïèn tochten na China, a ój, 113, 114.

De ouden fpraken zeer verwerd van de

goederen en zaaken van Indien, a 66,67,78.
Plinius verhaal van Indien, a 69, 70-72.

Verhaal van andere van dito. a 70. Welk
Indien Plinius kende, a 72. Wat Herodoot

daar van fchreef. a 72. Veele der ouden
maar Fabelfchryvers Van Indien, a 73, 74,

77, 78. Reizen van Thomas, Bartholomeus,

en andere herwaards. a 74, 7f. Ptolomeus

den Landbefchryvers kennis van Indien.

a 76. Verkeerde gedagten der ouden over

de Lugt-itreeken van Indien, a 76. Ge-
dagten der ouden over de Antïpodes of onze
Tegenvoeters, a 77. Tochten der Vene-
tiaanen. a 78, 79. Die lafijj meefter van
den handel van Indien waren, a 80. Rede-

nen der misilagen van zommige Reizigers,

a 78, 79. Vaart door 't Roode Meir na

Indien , en door meer andere wegen, a 78,

79 Tocht van Timoerlenk of Tamerlaan

na Indien, a 80. Hinderpaalen der Portu-

geezen in hunnen toeleg op Indien voorge-

komen, a 80. Voorzeggingen van de komft

der Europeërs in Indien, a 80. Tochten
der Portugeezen na Indien, en door wie
dit eerft bevorderd, a 82, 83, enz. 87.

Tocht van Bartholomeus Dias na Caap der

goede Hope. a 86. Joban de tweede zoekt

door andere wegen en middelen door Co-
villan en Paiva in Indien te geraakcn. a 87.

Emanuels groote ondernemingen derwaards.

a 8S. Tocht van Pafco Gama, en zync
ontdekkingen, a 88-90. Met het onder

fcheid van zyne en der ouden ontdekkingen.

a 89. Tocht van Capraal, en zyn ontdek-

kingen, a 92. Tweede van Vafco Gama.

a 93. Der Albukerken. a 93. Alvarenga.

a 95-. d'Almeida. a 95. Tweede van Al-

fonfus Albukerk. a 96. Siqueira. a 96. Georg

Albukerk. a 102. Ferdinand Magellanes.

a 102. En de vinders van die Straat, a 110.

Eduard de Menefes. a 102. Derde tocht

van Vafco Gama. a 104. Nugnez da Cunha.

a ioj. Nieuwe wegen in 't W. en N.
door andere gezogt. a 110, ui. Naamen
der vinders, en bezeilers. a 112. Tochten
der RufTen na China, a 113, 114. Nog een
weg na 't O. by Califorma. a Hf. Door
wat Natiën bevaaren buiten de Portugee-

zen, als door de Engelfchen. a 126. Fran-
fchen. a 129-141. Deenen. a 142-146.
Spanjaarden, a 147. De Ooftendenaars

a 163. Middelen tegen hunne vaart te ver-

geefs in 't werk gefield, a 163 166. Door
de Nederlanders, en hun vaart op Indien.

a 166. Der zelver tochten na 't Noorden.
a 168, 169. Van Hudfon. a 171. Enter
order van den Czaar na 't Noorden, a 171.

Tocht van de Sou, Maan en Langebark, en
van Mabu, van Noord, en van der Hagen.
a 176, 177-179. Van Both , enz. a 179,
180, 181-193. zie verder reizen.

a ico.

a 116.

a
,34.

Ooft en Weit te vinden hoognoodig. a riö.
Wat mannen dit gezogt hebben, a uy. Be-
letzelen van 't uitvinden van dien. a 122.

Orangie, 't Hoofd-CaReel in Ternate. b 12!
Orefyrer vind het Perpetuum Mobile, a 120*

Ormns door Alfonfus Albukerk veroverd , en de
gevolgen van dien. a 96, 97, 100. Vefh'ng
hier gebouwd.

Orontius zoekt O. en W.
OJiris tocht na Indien.

De Heer Ottens (Joban) als Fifcaal na Te?
nate, en werd 'er achtlte Landvoogd. b2Ó6.
Komt in Amboina met deHeecvanD ;ermn.

b 268.
Ottensze 's dapper bedryf, een Sergeant ^309.
Ouden. Geene van alle de ouden by de Ne-

derlanders wegens hunnereizen na'rOoften
te vergelyken. a 300.

Ougelby. (Alexander) b 094.
van Outhoorn (Herman) wondetlyk van de
dood gered. b 297.

P.

PAdbrugge 's (de Heer) dienfteu qualyk be-
loond, b 45-. Zyn verkeerde zuinigheir.

b 64. Salamadonga door zyn hd. verbrand.
b 68 Beneemd die van Boelan Itam 't

half-recht, en Jaat hen de Bofch-huizen af-
breken, b 71. Lof van dezen Heer in den
Koning vanTidore te dwars-boomen.b 107.
Werd eenentwintigde Landvoogd hier!
b 334, 372. Zyne gevallen met Koning
Amfterdam. b 334, 335-. Zyn gevaar om
met alle de Hollanders door Koning Am-
fterdam vermoord te werden, b 338. Belet
's Konings dood

, maar doet hem gevangen
nemen, b 344, 345-, Zyn tocht na Mana-
do, en na Gorontalo met een vloot, en
ziet een Steert-Ster. b 346. Zyn verdere
verrigtingen op] Dommogoe, Gorontalo,
&c. b 347, 348. Werd CommiiTaris der
drie Ooiterlche Provintiën. b 25-0, 372.
Wat eere zyn Ed. D. Peregrinus aandede.
b 406. Bemind D. de Leeuw ganfeh niet.

b 407, 08.
Pahan bezogt door Matelief. a jpr
Pais (Jan) valt met Madjira af. b 288. zie

Ternate.

Pais. (Jacobus) b 393, 394.
Paiva 's tocht na Indien , en zyn dood. a 87.
Paling. (Adriaan) a 2 io.
Palibttra, a j*
Paloe, des zelfs Koning, en zyn land, mits-

gaders wat daar valt. b 74, 75- 78.
Panay befchreven. a 157.
Pandjahng (David) Goegoegoe of Tweede

van Taboecan. b jo.
Pangafare, zie Tagulanda. b 60-62. Des zelf

inwoonders fioute Zeelieden, b 61. En wel
eer Zeeroovers.

Pantienus na Indien vertrokken,

Pantfiano, een eiland. b
Pafegaeyen. a
Papoa 's verbond met Focatia. b 201.

wal, en Salawat, Papoefche eilanden. b 308.
bekeerd._ b 383.

Papoefibe eilanden onder Tidore, en wat daar
al valt. b 102-104. Koningen verbond met
Portugal, b 201. Cos vergeeffche tocht na
de zelve. b 398.

Paragoa befchreven. a 15-9.

Parigi, een dorp op Mtinado. b 76. Verde-
re dorpen onder dezen Koning , en verdere
Koningen , mitsgaders wat hier valr. b 76.

Paffig*-) een eiland omtrent Tagulanda. b 61.

Patani,

8r, 86.

67, 68.

MefTo-
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Patani, op de Maleitfe kuft, bezogt door van

Neck. a t8o, 192,.

Patani, dat onder Tidore Maat. 104, 105-.

Patingaloan Koning van Macaflar. b 302, 307.
Zyn dood. b 312.

Patoewo, een dorp. b 314.
Patrocles reize na Indien. a 59.

Patsjaranga Malamo , zesde Koning van Ter-
nate. b 136.

Pati Lima. b 336, 337.
Paul {Jan) Priefter in Ternate. b 385-.

Pauluszoon { Joris ) onder Zeevoogd van

Heemskerk. a 184.

Paus Martyn de vyfde geeft de landen, om
de Ooft ontdekt, aan de Portugeezen. 383.
Alcxander de zesde 's bemiddeling tuiTchen

de Koningen van Spanjen en Portugal.

a86.
Pedir. Siqueira hier voor. a 97.
Pebe , een dorp op Sjauw. b 5-8.

Pehe. {Carlo) b 398.
Pelfaart 's {Barent) tocht na Manilha. a 145-.

en zyn dood.
Peperboom van Plinius wonderlyk befchreven.

a 71, 72.
Perduyn. {Simon Jafperszoen) a 183.

D. Peregrinus Kerk - bericht, b 401. Bericht

wegens een Nagel boom. b 405-. Eere htm
door de Heer Padbrugge aangedaan, en zyn
komft in Amboina. b 407.

Pereira (
Gonfalvo ) vierde Portugeefche Land-

voogd in Ternate. b 183, 370.

't Perpetuum Mobile door wie uitgevonden.

a 119-121.

Perfiên van de ouden Indien genaamd, a 61.

De Heer van Peterfom {David) negenentwin-

t
tigfte Landvoogd der Moluccos. b 366,

Pettha, eeu dorp op Sangir. b yi.

Petti , een eiland omtrent Manado 's kuft.

b 73-
Pbtladelfs {Ptolomeus ) vergeeffche aanleg tot

den handel op Indien. a 59
De Philippines onder Spanjen, enz. a 147.

Kaart 'er af. a 148.
Philippo {Dm) op Sangir. b 393, 399.
Philipszoon. {Roeland) b 248.
Pia/it*y {Carlo) Koning van Mangenitoe

b 46.
Pieterszoon {Jacob) Hoofdman op de Hol-

landfche Thüïn. a 184. Onder-Zeevoogd.
a 191. Zyn dood. a 192

Pieterszoon. {Jan) b 389. 390.
Pimenta {Nholaus) Priefter in Ternate. b384.
Pinto vermoord voor Tidore. b 160. Zyn

trouwloos ftuk, en andere op Sarangani.

b 190.
Piris. { Domingo ) b 393.
Pifo, een eiland by Manado. b 61.
Plancius zoe^t ü. en W. a 116.
Phnius fchryven over Indien. a 59, 6b.
Pryzen. 's Lands geregtigheit van de zelve.

a 190.
Poedecheri (dog rechr, Poedesjeri) Hoofd-

comptoïr der Franfchen. a 133. Door de
Nederlanders veroverd, a 133. En de ar-
tykelen van de overgave.

Poenot, een dorp omtrent Boelan
, op Mana-

do. b 68.
Poït, tweede Koning van Ternate. b 135, 369.
Porca 's Vorft door Sampajo overwonnen.

a ioy.
Portugeezen. Door den Sulthan van Egypten

in hunnen toeleg op Indien wederftaan
a 80. Zeilen allereerft voorby de paaien
der ouden, en wie dit eerft aandreef. a82, 83.

Portugeezen. Wie dit werk vervolgde, a 89.
De landen, om de O. van Indien ontdekt,
hen door den Paus Martyn de vyfde gege-
ven, a 83, 84. Wat Prins Henrik, Alfon-

fus de vyfde, en Joban de tweede ontdekt
hebben, a 83-85-, 87, enz. Canus verdere
ontdekkingen, a 8y. Dias ontdekt de Caap
der goede Hope. a 87. Vtfca Gama 's tocht
na Indien, en der verdere Portugeezen ver-

volgens (zie Ooft-lndién) a 89, 92, 93, enz.

Gale aan Portugal cynsb3ar. a 96. Co-
lombo, a 10 1. Joban de derde, en de zaa-

ken , onder hem voorgevallen, a 103.

Hunne moejelykheden met die van Atsjien,

en Bintam. a 103. Hunne veroveringen in

Indien , en waar mede zy alle de ouden
overtreffen, a 109. Furtado voor Bantam
door IVolfert Hermanszoon geflagen. a 181.

Hunne veilingen in Ternate. b 1 1. Der
zelver onkunde in de zaaken der Moluccos.
b 127. Abreus na de Moluccos gezonden,
b 145. In 't jaar 15-11. Zy komen hier

eerft onder Bajang Ullah, b 145, 146. Hun
verward verhaal van dit geval, b 147. Ba-
jang doet hen veel eer en groote beloften,

b 147. Haat tuiTchen de Portugeezen en
Caftiliaanen. b 147, 14S. Serraan en Ba-
jang , om hunne te gioote vriendfchap,
vergeven, b 150. Dwingen de Spanjaarden
in 't jaar 15-22. zich aan hen over te geven.
b 15-3. Antoni Brit eerfte Landvoogd hier.

b iJ3i 37°- Krygt verlof, om een veiling
te bonwen. b 15-4. Den Tidorees bied
Brit ook een veiling op zyn land aan , dog,
hy dit weigerende, zoekt den Tidorees dit

op hem te wreeken. b 154. Hunne moeje-
lykheden met de Koningin van Ternate,
den Koning van Tidore , en Tnrruwefe.
b iSS-T-SÜ- Garfias Henrik, hun tweede
Landvoogd in Ternate. b 161, 162, 370.
Georg de Mene[ez derde dito. b iój, 370.
Huwelyk tuiTchen Karet de vyfde en Joban
de derde, en hunne gezufters. b i?-». Gon-
falvo Pereira, hun vierde Landvoogd van
Ternate. b 183-187,370. Vincent de Fon-
feca vyfde dito. b 187-189, 370. Tri/la»
éfAtaido, zesde dito. b 189-194, 370. Hun
daad tegen Hair 's moeder , en den haat hier

over tegen hen. b 190, 191. Anttni Gal-
vaan , zevende Landvoogd, b 194. Verla-
ten Ternate, en werden door Baboe ver-
dreven, vertrekken na Tidore, daar zy een
veiling bouwen, die Baboe veroverd. Eri
zy bleven op Tidore tot in 't jaar' 1606.
b 207, 214. In hunne bedryven befchreven.

b. 240,241. Francifco Ftera , op Macaf-
far, zyn twee fchepen door ons genomen,
b 302. Landvoogden der Moluccos. b 370.
Slecht gedrag hier. b 384.

Pottebakker, of Cavali, een eiland by Ter-
nate. b 90, 92.

Pou, een eiland. a 203.
Predicanten lyft van Ternate. b 27. Inkomen
om de Ooft. b 428.

Priefiers in Ternate. b 380-385-,

Primeft - eiland , door Kleerhagen veroverd.

a 183.
Puyes { Nicolaas ) opper - Koopman. a 196.
La Puna verbrand. a 209.
Purry 's ( Pieter) ontwerp wegens 't land van

Pieter Nuyts , eerft aan ons , daar na aan de
Frarjfchen voorgeflagen. a 136, 137.

Mmm 3 Q-
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QUaakkennaak (Jatob) Schipper. a 177.

Qjtitoa door Gama bezeild. a 89.

Quirynen ( Laurens ) Hoofdman, a 308.

R.

RAadzelen by de ingezetenen der Moluccos

in gebruik. b 17.

van Ray. ( Jacob

)

a 1 48

.

Reaal (Laurem) derde Landvoogd in Ternate.

a 203. b 247. Werd opper- Landvoogd
van Indien, b 248. Zyn vertrek uit Ter-

nate. b 249.

Reynegom (Frederik van) Fifcaal. a 208.

Reeveld. (Cornclis Jacobszoon) b 391.

Raffcher ( Jan ) zoekt O. en W. a 121.

Reynjl (Gerard) tweede opper- Landvoogd.
a 199. b 247.

Reizen , zie Ooft-Indiè'n , en de tochten, daar

gemeld. Om verfcheidenderlei redenen on-
dernomen, a 1, 4. By zommige volkeren

afgekeurd , dog by de wyfte noodig geagt

,

en de redenen 'er van* a 2- Der 6'idoniers,

Tyriers,Carthaginenzen, zie Sidoniers,enz.

Der eerfte vloot van Indien, a 171, 172-

174. Eerfte tocht van van Neck derwaards.

a 174. Van Warvjyk na Ternate, enz.

a 1 7Ó. Van de Leeuw en Leeuwin
, en

Houtman tot Atsjien op de Leeuw ver-

moord, a 176. De verdere volgende toch-

ten der fchepen en Zeehelden , tot Both toe,

zie Ooft - Indien , en tochten daar op. Van
Van Caarden. a 179, 19 f. 196. Van Neck

's tweede tocht, a 179. Gevallen van den
fwarten en witten Arend, a 18c. Van
Heemskerk , en Grenter, a 1 80. Wolfert

Hermanszoon. a 181-183. Laurens Bikker.

a 183. Spilbergen, a 183. Warwyk , de

eerfte vloot na de vereeniging der Maat-
fchappy. a 191-193. Tweede reize van van

der Hagen, .a 195 194. Matelief. a 194 195-,

Verhoeven, a 196-198. Pieter Both 's twee-

de tocht, a 198. En Vlooten onder Lau-
rens Reaal gezonden , en onder Blok, Coen,

Rein/i, en Lam. a 199. Tweede tocht

van Spilbergen, a 199-201. Van La Maire.

a 201-204. Van L'Heremite. a 207-209.

Van Schram, a 209. De tweede van CWw,
van Blok, en die van Specx, a 210.

/?«to»r-vlooten , zie Vlooten.

Rheti verboden zich Koning van Makjan te

noemen. a 92.

Ribera (Nugnes) Priefter in Ternate. b 382.
de Ryk ( Abraham Willemszoon ) onder-Koop-
- man op Djohor. a 198.

Ryp 's (Jan C«meliszoon) na 't Noorden.
a 169.

Rimbach. (Nicolaas) b 289.
Roang, een eiland by Tagulanda. b ói.

Robbertszoon ( Robbert) zoekt O. en W- a 1 1 f.
Robbertszoon. (Adrioan) b 389.
Rodoali, Prins van Bool. b 71.
Rodrigus. (Jeremiat) b 399.
Roebohongi na Amboina gezonden. b 207.
Roemakay door Hidajat tegen ons opgezet.

b 249.
Roer. Het wapen der Sidoniers. a 20.

de Roy. (Gerard) a 183.
'Romi, op Tidore. b 325".

Rompo 's rivier. b 81.
Rood (Comelis) Commies. Zyn dood. a 208.
'1 Roode Meir. Waarom zoo genaamd, a 63.
Van de ouden Indien genaamd. a 63.

't Roode Meir. Tochten door 't zelve na In'-

dien. a 78, 79. Bezogt door Siqueira.

a 102.
N. Roos , Schipper , en zyne verrichtingen.

b 309-322.
Roos. (Heélor) ' a 198.
N. Reofe, Fifcaal, overleden. a 210.
Rocfe (Dain) trouwd met Koning Amfter-
dam. b 334.

Roofelaar, Gezaghebber, en zevenentwintigfte
Landvoogd. b 365-, 372.

de Rofatio. (Marcus)fa b 399.
Rofe (Henrik) Kapitein. a 209.
Roffentaad. (Alexander) b 390, 391.
Rotterdam

( Prins ) |in Ternate. b 349. En
zoon van Mandarsjah.

Rotterdam, Bewindhebberen van Rotterdam.
a 311.

Rove vind O. en W. a 121.

Rujfen. Hun tocht na China, a 6f, 113. Hun-
ne moeite hier op met de Tarters. a 113,

114.
Ruitens (Claas) Kapitein hier* b 400,

SAa (Garfias de) veertiende Landvoogd vatt

Indien.
t , a 106.

Saavedra op Tidore. b 1 74.
Sabadyn, 's Konings Stadhouder in Amboina

overleden. D 249 .

Saba», een dorp op Sangir, en de eilanden

^
'er by , onder wie het (laat. b 48.

Saboeboe , een eiland onder Ternate. b go.
Saccan, een dorp omtrent Boelan. b 68.
Sadaha,'s Konings gezant in Amboina. b2ó<5.
De Heer Le Sage, zesentwintigfte Landvoogd

in Ternate. b 36f, 372.
Sahid. Warwyk 's eerfte komfte by hem, a 1 76.

Anders Saldi genaamd , werd zesentwintig-
fte Koning van Ternate. b 208. Weigerd
by Warwyk aan boord te komen, b 209.
Gevangen van de Spanjaarden. b 215-.

Saldi, zie Sahid, Koning van Ternate.
Saidi ( Kaitsjili ) of Schaydi , Zeevoogd van

Ternate, ftaat tegen Mandarsjah op. b 285.
Komt in Amboina b 29^, 296, Gevangen,
en gedood. b 320.

Saifoddien 's haat en liefde voor zommige. b 16.
Befchreven. b 106- ic8. Zyn verbond met
ons. b 109. Zyn verdere zaaken , en dood.
b 109- 11 2. Tahoela hem gefchonken.
b 32f. Hoon, dien hy Koning Amjlerdam
aandede. b 333.
Saketta, een eiland by Ternate^ b 90.

Salaat (Noer) Koning van Batsjan. b 124,
Salamadonga , een dorp by Boelan. b 68.
Salangari , een eiland. a 203.
Salawat, een der Papoefche eilanden, b 308.
Saleyer, door Baboe veroverd. b 208.
Salvera. Eilanden tuflehen Saloeran en Ta-

boecan. b 43. Staande onder Taboecan.
b ƒ2.

Salom* 's tocht na Ofir. a 36.
Salontingo , een Princes. b 49.
Sahadoor, Prins van Bwool. b 72.
Samana (Crain) Veldheer op MacafTar. b32t.
Samarau 's ontdekkingen, en verovering van

Boero , en zyn geflacht. b 144.
Sombangk», Koning van MacafTar. b 321.
Samine. (Karel) b 394.
Sampajo, achtfte opper- beftierder van Indien,

en zyn bedryven. a 104, ioj-

.

Sampahe , een der oudfte dorpen van Ternate.

b 10.

Va» Sanden 's vlucht na Loehoe. b 2jo.
Sand'
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Snndvoort (Mekhior) Commies. a 177.

Sangir, een eiland, nevens zyn bylcggctide

eilanden, b 42, 43-56. Des zelfs groote.

b 44. Hoe veel Koningen hier. b 44. De
Oo(t-zyde des zelfs, b 4S. Schets der zie-

len en manfchap. b yó. Bekeering, en

Kerk-ftaat. b 383, 398. Ongezond, b 400.

Kerk-ftaat, &c. in Ternate. b 417.

Sitrauganï 's inwoonders voor de Manginda-

nauvvers bevreeft. b 30. Wat hier valt, en

naamen van verfcheide plaatzen. b 30, 31.

Dit eiland befchreven. b 44 Schets van

de manfchap hier. b yó. Piato 's daad hier.

b 190. Kerk-ftaat. b 399.
Sarocdekkels manfchap. b 44.

Sas (Jun) van Gouda, opper -Koopman.
a 178.

Sibori 's (
Kaitsjili ) komft als Gezant in Am-

boina. b 266, 268.

Schaaf. {Frederik) b 393.
Scjusantbus van Piinius befchreven. a 72. Olie,

zie Amboina of het tweede Deel. Fol. z$f.
Schacku ( een Kapitein ) gefchil met Hhamza

Faharoddien. b 1

1

4.

Schapenham {Geen, of Eugenius Hutgen') na
de Zuid -zee. a 200. Met de Naflaufche

vloot in 'I ernate. b 2fo. Gaat na 't va

derland, en ftierf. a 209.
Schatten begraven de Molukze volkeren, bio.

Scheepsiuigen der ouden. a 10.

Schepen. Door wie eerft gemaakt, a 5-, 21.

De Hebreen deoudfte Scheepsbouwers, a 16.

Eerfte ftoffc der zelve, a s- Wie de by-

zondere zoorten der zelve eerft uitvond, a 6.

Forme, en Gieraaden. a 6. Later uitvin-

ding van fchepen,. a 7. Wat vokeren door

de icheepvaart beroemd geworden zyn. a 8.

VooraldeFeniciers, enSidoniers. a 18,20.

Schepen. Hier en daar verloren.

. Amfterdum , voor Luboc. a 174. De
Trouw, in de Moluccos. a 177. De Bly-

de Boodfchap, in zee door de Portugeezen

genomen a 177. De Liefde, in Japan.

a 177. De Hope. a 178. De Eendracht.

a 178. Haarlem verbrand, a 180. Ziric-

zee, voor Mozambike. a 19/. Soutelan-

de. a 210. China en Walcheren in Terna-

te. b 230. De Gnffioen , voor Makjan.
b 237. Amfterdam , ds Valk , en den
Arend, b 239. Gouda, b 243. De Tyger,
Luipaart, Bergen op Zoom, Agterkerke,

en de Juffrouw ,
gebleven op de droogte

SaDgori by Boeton. b 284.
van der Schelling. ( Willem Barentszoon ) a 1 68.

Schildpaas- Hoorn, op Manado. b 63. Eilan-

den, of Noefïa Pinho's. b 14$.
Schipper. Dit ampt aanzienelyk by de Tyriers.

a 21.

Schooien op Tagulanda. b 6t.

Schot, Kapitein, komt op Laboewa, b 336.
en plaatlt die van Cajoe op Motir.

Schone ( Apollontus ) maakt een verbond met
den Koning van Boeton. b 246.

D. Schotte, of Scotus, in Ternate. b 38S.
Schouten (Willem') mede-vinder der Straat Le

Maire , in Ternate. b 248. Vaart na huis.

a 281.

Schouten (Cornelis Janszoon} Schipper, a 178.
Schouten (Jan Corneliszoon) Schipper, a 801.

Zyn dood. a 202.
Schutte (Engelbrecht) Kapitein, a 208. Zyn

dapp'erheit. a 209.
Schutte (Barent) Luitenant. a 209,
Schuurmans , Zeevoogd , op Madura gevan-

gen, a i7y. Na 't vaderland, a 180, 182.
Scnüaa (Bajang) Koning van Batsjan. b 124.

I. Deel.

Sebaftiaanszoon (Cornelis) Zeevoogd in Patani.

a 192, 193. onder-Zeevoogd van van der
Hagen, a 193. Komt in Amboina en Ter-
nate. a 194. Veroverd Tidorc, enz. b2r3,
214. Zeer belchuldigd. b 219.

D. Sei in Ternate. b 226.
SlIcucus tocht na Indien. a j8.
Semiramis tocht na Indien. a 33.
Scree door Plinius befchreven. a 72.
Seres, of Chiueezen. a 70,74.
Sergeants vrouw van Amblauw 's bericht.

b 296.
De Heer Seroyen , tweede Landvoogd der
Moluccos. b 277, 372. 'Werd gelicht.

b 281.

Serraan in Amboina. b 145, 146. Werd door
Bajang in Ternate verzogt. b 146, 150.

Komt in Ternate. a 99. b 246, ijo. Zyn
dood. b 150, ij-t.

Siale, derde Koning van Ternate. b 135-.

Siafat, een velling. b 316.
D. Sibelius. (Petrus) b 391.
Sibori (

Kaitsjili ) Koning van Ternate , trouwd
Tabcecan 's Princes. b j2. Veroverd
Sjauw. b ƒ9. Anders Koning Amflerdam
genaamd, b 327. Werd eenendertigde Ko-
ning van Ternate. b 333. Nader befchre-

ven. b 333.
S-ng.of.iri. b 282.
Siam bezogt door Cornelis Specx. a 192.
Sjah Aalem, negende Koning van Ternate.

b 137.
Sjauw befchreven. b fj. Veilingen hier. b 5-9.

De Koning bekeerd , enz. b 383. Kerk-
ftaat, en Jefuiten. b 398, 417.

Sidoniers , beroemd door den Koophandel, a 19.
En door andere konft-ftukken. a 20. Hun-
ne Scheepvaart- Reken- en Sterren -kunde,
a 20. Hun wapen , een Roer. a 20. Min
beroemd in handel en Zeevaart als de Ty-
riers, en Carthageoienzers. a 20. Bouwen
oud Tyrus. a 21 Hunne volk-plantingen.
a 21. Cadmus, de Sidonicr. a 21.

Sierra Liones ontdekt. a 83, 20S.
Silenfak. b 73.
de Silva. (Jeronimo) b 240, 249.
de Siha. (Jan) b 240,248, 29 r.

Siltigheit der zee nagevorfcht. a 12$-.

Sipkens vrouw 's bericht. b 296.
Siqueira 's tocht na Indien, a 96. Werd op-

per-beftierder van dito. a 101, 102.
Siacht ( Pieter) Schipper, overleden, a 209.
Slangen die een Hert inzwelgen. a 68.
Slaven-handel de oudfte. a 18.
S'obbe (Pieier Hermanszoon) Schipper, a 20S.
Slobbe (Adriaan) Schipper, overleden, a 210.
D. van der Sluis in Ternate in 't jaar 1678.

b 407. Weer in Amboina in 't jaar 1684.
b 407.

Smal (Adriaan) Schipper, overleden, a 210.
Socotoriaanen door Albukerk geftraft. a 97.
Soehiman 's (Ha/fan) deel in 't verraad tegen

ons door Koning Amfterdam befloteu, 033^.
Soet (Pieter Janszoon) Schipper. a 184.
Sofala bezogt door Spilbergen. a 183.
Soldy- Boekhouders hier. b 375-.

D. Sonneveld hier. b 390.
Solor Des Konings van Ternate 's recht hier

op eenige dorpen. b 97.
Sopi 's kuft. a 203.
de Sofa (Ferdinand) Zeevoogd. b 202.

de Sofa (Bemardyn) tiende Landvoogd der
Moluccos. b 203, 370. zie Ternate.

de Soufa. (Simon) vierde Landvoogd der Mo-
luccos. b 173. Dog vegt zich dood voor
Atsjien. b 71.

N n 11 de St/uj'a
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Jh Stuf* (Martyx Alfonfo) twaalfde Land-
voogd van Indien. a 106.

Soute eilanden ontdekt. a 84.

Spanjaarden vaart op Indien, de Philippines,

enz. a 147. Veiling in Ternatc. b 11, 5-9,

. 162. Nemen Saboego op Halamahera. D94.

Magellaans gefellen komen op Tidore. b 1 fo.

Maken een verbond met Almanfor. b 15-0.

En hun vergeeffche poging om Bajang te

bewegen, b 15-0. Laden Speceryen , en

laten 't volk met twee fchepen vertrekken,

b ifo. Werden gedwongen zich aan de

Portugeezen over te geven in 't jaar 1 522.

b 1^3" Van vyf hunner fchepen komt 'er

maar een onder Karkefe op Tidore. b i6y.

't Verdere hier over voorgevallen onder

Garfial. b ióf-, 166. Vrede tuilchen hen

en Portugal, b 166 Karkefe 's dood, en

laTour In zyn plaats, die de vrede breekt,

b 168, 174. Hun aanflag op Motir. b 1 74.

Hun flegten (raat op Tidore. b 176. Ko-
men weer hier, en raken in handen der

Portugeezen. b i8f. Zes Spaan fche fche-

pen' van Mexico om de Molnccos te ver-

overen na Tidore gekomen; die zich aan

de Portugeezen overgeven, enz. b 202.

De Sofa brengt hen uit Tern3te na Amboi-
11a, daar hunnen Zeevoogd derft; b 202.

Krygen gefchil merrlen Koning SitJj. btoü.
Herwinnen Tidore. b 21 ƒ. Nemen Ko-

ning- Saldi gevangen, b 21 ƒ. Befpringen

Maleyo te vergeefs na Matelief 's vertrek

van Ternate. b 22 ƒ . Makjan door -van

Caarden genomen, b 229, 230. Nemen van

Caarden gevangen, b 230. Hoen 's verrich-

ting hier tegen hen. b 235-. Tyding van 't

twaalfjarig beftand met hen. b 239. Ne-
men van Caarden weer gevangen , en over-

vallen ook Wittert voor Manilha. b 239.

Nemen op Gilolo eenige vaftigheden tegen

de vrede aan van ons. b 240. Hunne
groote bereidfelen ten oorlog, b 243, 244.

De Silva 's -verrichtingen , zie De Sitva.

De onze verklaaren hen den oorlog, b 2f2.
Die voor ons beter als de vrede is. b 25-4.

Hbamza onder hen gedoopt , en fyn geile-

pen, bedriegd hen egter. b zff. Pedro St,

Eredia, Landvoogd van Gamma Lamma.
b 2j6, 370. Hun toeleg op Tayouan. b 2ƒ7.
Hbamza bereid zich met ons ten oorlog te-

gen hen, en zoekt zich van hen te ontdaan,

b 2S7. Nemen een boot, en eenig volk

van ons. b 267. Werden verdacht van de

hand gehad te hebben in den opftand tegen

Mandarsjah. b 286. D'Efteibar Landvoogd
op Gamma Lamma. b 305". Hunnen Land-
voogd zet den Koning van Tidore gevan-

gen, dog om ons maar te bedriegen, b 310.

31 1. Vlaming maakt vrede met hen, en
Tidore, b 311. Zy vertrekken uit de Mo-
luccos. b 32^. Onder tfAttienfo , en 'sjaars

te voren uit Tidore. b 32^
Speceryen , kenden de ouden ; dog niet recht.

a 68.

Specx. (Cornelis) a 184, 192.

Specx (Jacob) opper - Landvoogd van Indien.

a 210.

Spilbergen ( Barthtlomeus van ) Hoofd op
Batsjan. b 247.

Spilbergen {Joris van') Haat tegen de Spanjaar-

den in de Zuid-zee^ a 200. Na Indien,

a 183. In Ternate. a 201. b 247, 248.
D. Spiljardus. (Jofias) b 391.
Nieuwe Stadhouder na Arnboina. b 290.

Afgefchaft. b 292.

D, Stampioen hier, b 418, 420.

Steenwyk {Jan Heffelszen) opper -Koopman-
a 196.

Ster-kunde der Hebreen, en Arabiers. a 16.

De oudlte Ster-kundigcn der ouden, a 15-,

16, 17. Feniciers. au. Sidoniers. a 20.
Tyriers. a 21, 24.

Steert-fler gezien in 't jaar 1689. in Ternate.

b 417.
Sterk. (Jacob) J> 380.
Sterren , waar op de ouden zeilden, a 13. Dog

hunne kennis onnut. a 17.
Stolk (Leenderd) Schipper. a 208.
Straat Magellanes. a 102, 110. b 149. Le

Maire, en andere wegen, a 110, in, 20»,
202.

Strabo 's fchryven over Indien. a ƒ9.
Stroom 's onkunde in den Oceaan belet het

uitvinden van O. en W. a 122, 123.
D. Struis. (Albertus~) o 391.
Snmatra, door de onze eerft bezogt omtrent
Dampin a 173. Houtman voor Atsjien
vermoord, a 176. Van Caarden hier; zie

Atsjien, en van Caarden. 't Volk van den
zwarten en witten Arend op Ticou niet

wel gehandeld. a 180.
Sivan, een Engelfch Kapitein, vermoord op
Mangindanao. b 27, 32.

D, Sweerdius. b 391.
Syr'iï» van de ruiden Tudiën genaamd. a 61.

T Aaien, verfcheidenheit in de Moluccos.

. ..
D »3o-

Tabendji , drieentwintigfte Koning van Ter-
nate. b 188. Zyndood.. b 190, 198.

Tabinjai (Crain) gevangen. b 320.
Tabillola. b 2j4 .

Table befchreven. a i$j.
Taboecan. Eilanden tuflehen Taboecan en Sa-

loeran. b 43. Tuffchen Negri Bharoe en
Taboecan. b 48. Des zelfs Koning onder-

• drukt dien van Taroena, dat belet werd.
b 45-. Befchreven , nevens den Koning,
b 48, 49. Des zelfs Goegoegoe's. b fo.
Dorpen hier. b ƒ©. Groote magt dezes
Kontngs. b so-jz. Des zelfs gefchillen
met Candahar. b ji, Eilanden omtrent
Coelor. b yi. Verdere eilanden onder de-
zen Koning, b ƒ2. Den Koning van Ter-
nate trouwd een Taboecanfe Princes. b ƒ2.
Wat hier valt. b ƒ2. Aboe , een branden-
den berg hier, en aardbeving daar door ver-
oorzaakt, b ƒ3-ƒƒ. Schets van zielen, en
manfehap. b ƒ6.

Tacotni, een velling hier, door wie gebouwd.
b 13.

Tafelen van de Sons declinatie door wie ge-
vonden, a £ƒ.

Taffafobo. b 2ƒ4.
Tajberi, een eiland by Ternate. b 96, 234.
Tagu/anda, ofPangafare; 't dorp Poeloetang

op 't eiland Karkalang hier onder, b ƒ6.
Befchreven, en waarom Pangafare genaamd,
b 60, 61. Door wie veroverd, b 60, Dor-
pen, en manfehap hier. b 60. Hoe verre

van Ternate, enz. b 60. Wat hier valt,

en de zielen, b 60, 61. Kerk-flaat. b 397,

403, 404. Zeldzaam vonnifTen hier. b 397.
Afkeuring van Huwelyken met die van
Sjauw. b 398. Order hier op 't Kerkelyke.

b 398. Bevinding hier der Kerke , &c.
b 417.

Tahalile, een Kapitein, na Boeton. b 31 r.

Tahoela op Tidore, aan Saifoddien gefchon-

ken. b 32^
lajont,
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Tajom, een eiland by Manado. b 78.

Takincta, Koning van Mangcnitoe. b47- Zyn
recht op 't dorp Noenoeila. b 47.

Talautze eilanden, b 37-41, ƒ6, ƒ9, 398. Be-

dryf der Jefuiten kier. b 398.

Talijje, een eüar.d by Tagulanda. b 61.

lamacko. Eilanden tuflehen Tamacko en San-

gir 's Zuid-hoek. b 43. Befchreven. b47>

'ïamloeko. Des zelfs boeht, en dorp, b 80,81.

Boeton 's gefchil met hen. b. 81. Vero-
verd door Baboe, b 81. Vlaming hier, en

dezes Konings onderwerping aan die van
Ternate. b 314.

Tamin Amfora , Stadhouder des Konings.
b 200.

Tandaya befchreven. a 159.
Tafrutaua der ouden, a 42, 43, 74. zie verder

onder de dofte van Ceylon.
"ïaroena, een dorp op Sangir- b 4^ ƒ6. Magt

dezes Konings; dog eerfl onderdrukt. b4^
Schets van de zielen , en manfehap, b j6.

Tarrk-wefe , onder- Koning en voogd van 's

Konings kinderen in Ternate. b 15-4. Zyn
verdere handel met Brit. b 15-4, 157, 15-8.

Als ook met den Tidorees, die hy beoor-
logd. b 160. Veroverd Marieco. b 161.
En andere plaatzen op IViakjan en Gilolo.

b 161. Trouwd de doehter des Konings
van Tfdore. b 164. 7.yn haat tegen de
Portugeezen , &c. b 167. Vergeeft Deyaal.

b 178. Zyne verweidering met Menefes.

b 178. Zyn verdrag met Catabruno. b 1S0.

Werd omhalft. b 181.

"ïarteffuu a 23.

Taiernier 's Hecht fchryven over verfcheide

zaaken.

.

a 73.
layovan zoeken de Kaftiliaanen aan té taften.

b 25-7.

Tthoe (Henrik) Schoolmeefler. b 393.
Teljabo, een der .Xoelafe eilanden ftaande on-

der Ternate. b 87.

Telkboeje, op Manado 's kuft.' b 77.
Terbile , Stadhouder der Xoela 's. b 88. Slaat

tegen Mandarsjab op.'b 2 8^ Werd ont-

halft. / b 3C0, 301.

Tercdtius door de Heer Padbrugge uit Ecelan
Itam gedreven. b 59.

Ternate. U'aiuyk, icn Keek, en Heemskerk
bier. a 179, 180. Wolfert hermanszoon

,

en Sekajliaanszoon hier. a 182, 194. IMate-

lief, ian Caarden, en Spilbergen hier. a 194.

195, 2CI. Le Maire, Schouten, en Vtle-
remite 's vloot hier. a 203, 2C9. Des zelfs

Koning de eerfte in rang der Molukze Ko-
ningen, b 3, 132, 237. Eilanden onder
hem (taande, b 3, 4. Befchreven , en zyn
brandende berg. b 4, ƒ, 6, 10 Aardbeving
hier. b 10. Oudfte dorpen, b 10. Portu-
geezen hier. b 11. Veilingen der Hollan-
ders hier. b 12. 't Kafteel Örangie befchre-

ven. b 12. De veiling Tolucco. b 12.

De veiling Tacomi of Willemilsd. b 13.
De ftad befchreven. b 13. De Ternataa-
nen. en verdere inwoonders. b 14, !ƒ, 16,

19. De Ternataanfche vrouwen befchreven
in hundragt, reinheit, Juweelen, danflen.

b 17-19. Dragt der mannen, b 19. Hui-
zen der zelve, b 20. 't Begraven van fchat-

ten hier gebruikelyk. b 20. Spys, drank,
en Huwelyken der zelve, b :o. Slegte
oorlogs-kunde der Ternataanen. b 21. Hun
wapenen, en vaartuigen, b 21. Eifch der
Tidoreezen op hen. b 23. Wat hier al

valt. b 23. Kaitsjili Sibori trouwd een
Princes van Taboecan. t> ƒ2. Veroverd
Sjauw. b ƒ9, 133.

Ternate. Coracora-vloct van Sangir, Sjauw,
en Tagulanda voor dezer. Koning, b 61,
Wat landen opCelèbes onder Ternate (laan.

b 62. 's Konings magt op Manado. b 7$.
Wanneer de landen van Manado onder
Ternate gekomen z)n. b 81. J/air, en
Baboe 's veroveringen , en van andere,
b 60, 81, 87, 88, 91,92, 96. Wat in Am-
boina onder Ternate Haat. b 96, 97. Am-
bons Landvoogd 's Konings Stadhouder
over zyne landen daar. b 97; Ongegron-
den eiich dezer Koningen op Hitoe, '&c.

b 97) 99) ico. Hun recht op eenige dor-

. pen op Solor. b 97. Oude wyze van re-

gceren hier. b 97-99- Vier Gemeens-man-
nen hier., b 98. i ati Toeban, tiende Lid
in 's Konings raad. b 99. Net bericht van
de zaaken der Molucccs. b 127. Zaaktn
dezen Koning by2onder rakende, en waar
in hy uitmun'. b 133, 137. Hyvoerdvyf
Sonnefcheimen. b 133, 134. En zynja-
Joezy 'er over. Zyn vergunning aan den
Koning van Taroena. b 134. Plegteiykheid

by 't fterven, en geboren werden van zyne
kinderen, b 134. Goriprong dezer Konin-
gen. b 134. En hunne oudile Vorfien.

Heidenfche Koningen, b 1 35-i39- 369, 36S,

369. Maleyers, Javaanen, en /srabiers hier

in 't jn.ir 1304. h is6, 137. Zoonen als

Kroor.volgers in 't jaar 1317. afgekeurd,
b 136. Kang dezes Konings de eeiile, en
wanneer 200 bepaald, b 137. Tidcre wint
Makjan van dezen Koning, dog gered door
Gilolo. b 138. Gilolo raakt hier onder,
b 1 38. Een Ternataanfche Princes trouwd
met een Koning van Batsjan. b 139 Moor-
fche Koningen hier. b 140, 141, 369. Veel
Javaanen, Maleyers en Chineezen hier in 't

jaar 146$. b. 140. Voeren . 't Moorfch
Geloof hier in. b 140. Vaart der Terna-
taanen op Banda. b 140. IMarkcem's oor-
logen met die van Gilolo. b 140, 141.
Zoonen voor broeders tot de Kroon geko-
ren. b 141. Twee adelyke huizen hier in

't jaar 1488. b 141. Bajang Ullah ontbied

Serraan uit Amboina hier, die 'er in 't jaar

ijiiZji quam. b 146. Met hem maakt AU
rnanfor vrede, b 146. Doet de Portugeezen
groote eere aan, en groote belofte, b 147.
Magel/aan bied Karet de vyfde de Molucccs
aan. b 148. Zyn tocht herwaards. b 149.
Ceorg Brit eerfle Portugeefche Landvoogd
hier , dog vetvangen door Antoni Brit,

b iij2, 1 ƒ3. Die van de Koning wel ont-

haald werd. Antoni Brit, en Garjias hier.

b ^3. Dwingt de Spanjaards zich over te

geven , en krygt verlof om een veiling te

bouwen van de Koningin, die in 't beilier

bleef na Bajang 's dood. b 1 ƒ3. Ziet 'er na
uit. b 154. Tarruueje, voogd van 's Ko-
nings zoonen , en onder-Koning, b ^4.
Brit 's verbond met de Koningin en Tar-
niveje. b 1 ƒ4. Tidore 's Koning bied h(m
ook een veiling aan; dog (laat dit af, b^4.
Verzoekt een verdrag met Tart uwe/e.

b i$q- Plaats der veiling, &c. b !ƒƒ.
Koningin 's geveinil gedrag, b !ƒƒ. Spant
tegen Brit aan. b 156. Haar vlugt. b 158.
Brit in ongelegenheid, dog ontzet, b ^4.
Zend Tavare na Tidore, en den uitilag.

b i$6, \fó. Zoekt den oorlog te myden.
b 1 ƒ7. Begind den oorlog, en neemd twee
Princen gevangen, b ^8. Stut de op-

fchudding hier over. b 139. Dog raakt in

benaauwdheir. Vlugt der Ternataanen, en

te tugkorxft. b ^9.
N n n 2 Ter-
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T'ernaie. Oorlog der Portugeezen met Tidore.

b rf9, 160. Brit verzoekt zyn verlofimg.

b 160. Pitito vermoord , &c. b 160. Ma-
rieco door Tarruvjffe veroverd, b 160. En
't verzoek van vrede afgeflagen. Garfias

hier, en zyne gevallen in Banda, en met
Brit hier. b 160, 162. Werd Brit 's ver-

vanger, b 162. Brit 's wonderlyke hande-

liugen, en vertrek, b 162, 163. Garfias

zend Cerrea na Banda. b 163. Maakt vre-

de met Tidore. b 164. Memfez, derde

Landvoogd hier. b 163, i6f, 166. Tarru-

ivefe trouwd de Princes van Tidore. b 164.

Garfias onbïllyke handel met Tidore. b 164.

Batsj«n hier over den Portugeezen ontzegt,

b 164. Karkefe komt op Tidore, en vrede

met hen. b i6f. Zyn dood, en La Tour

zyn vervanger, b i6öi Garfias handel met
hen. b 165-, 166. Menefes hier gekomen,
krygt moeite met Garfias. b 166, 167. Der-

de Landvoogd hier. b 166-183. Zend
Vafco Laurens na Borneo. b 168. Tarru-

wefe 's haat tegen de Portugeezen. b 167.

Faucor, haat Menejes. b 168. Gi/olo ver-

klaard den Portugeezen Jen oorlog , en

ook La Tour. b 168. Moeite tuiTchen-

Menefes en Garfias. b 168-172. d'Ajfevedo

hier. b 173, 174. De Soufa hier vierde

Landvoogd, dog nP A.tsjien gedood bi7Ó.
Saavedra op Tidore, en hun bedryfop Mo-
tir, en vrede afgeflagen. b 174, 175-. De
Landvoogd in nood , en ontzet, b 174.

Slegte ftaat der Portugeezen hier. b 176.

Door de Tidoreezen elders aangetaft. b 177.

Tidore verbrand, en vrede 'er op. b 177.

Karel de vyfde verpand de Moluccos aan

Johan de derda. b 177. Deyaat eenentwin-

tigde Koning van Ternate, door Tarruivefe

vergeven. 1 178. Vervangen door Bohe-

jat b 178, 187. Verweidering tuiTchen

Menefes en Tarruwefe. b 178, 179. Geval
van een Moors Priefler. b

1 79 Nog groo-

ter verweidering tuiTchen de Ternataanen

en Portugeezen b 180. Tarruwefe over

flingzen handel onthalit. b 180, 181. Vlugt
der Ternataanen , en gebrek der Portugee-
zen. b 181. Gonfalvo Pereira vierde Land-
voogd hier. b 183-187. Zet Menefes ge-

vangen , &c. b 183. Lokt de Koningin
weer aan de veiling, b 183. Tracht die te

voltoyen, en de zaaken te herftellen. b 185.
Oproer hier over , verdere gevolgen , en
beiluit der Koningin tot der Portugeezen
ondergang, b 184-186 Spanjaarden weer
hier, en hun wedervaaren. b i8f. Pereira

's dood. b 187. Vincent de Fonfeca vyfde
Landvoogd hier. b 187-189. Bobejat in

vryheit gefield, en tweeentwintigfte Koning,
b 187, 188 Zyn ftrenge regeering, en de
Fonfeca 's voornemen daar op. b 188. Ver-
flagen, b 19J, 196. Tabertdji drieentwin-
tiglte Koning hier. b 188, 198. Tri/la*

d'dtaido zesde Landvoogd, b 189-194. Zet
Tabertdji gevangen, &C. b 189, 190. Hair
vierentwintigfte Koning, b 190. Vuile
daad der Portugeezen tegen zyn moeder,
zeer verfoeid, b 190. Pmo 's trouwlooze
daad op Sarar.gani. b 190. Haat der Mo-
lukze en Papoefche volkeu tegen de Poitu-
geezen. b 191. Oorlog der Ternataanen
tegen hen. b 191. £n aangetalt op Moro
's kult. Catabruno vergeeft zyn Koning,
en veroverd Gilo'.o. b 191. Le Molukze
Vefpcr, en groote nood der Portugeezen.
b 192. Herftelling der Portugeezen, d.\g

door den Tidorees uit zee geflagen. b 192.

Ternate. Den onder-Koning van Goa ontzet
hen na vermogen, b 194. Antoni Ga vaan
zevende Landvoogd, b 194. Tart Tidore
aan. b 195-. Slaat Buhejat. b 196. Wint
Tidore 's fterkte, en ftad. b 196. Maakt
vrede met hen. b 197. Tracht Catab u»o
aan te tarten, b 197. Moejelykheden met
zyn volk. b 197. Brengt de Ternataanen
weer aan de velüng. b 198, 200. De
Ternataanen verachten Hair, willen Tabe-
rtdji hebben , en bieden Gahaan zoo lang
't ryk aan. b 198. Dat Galvaan arflaat.

b 200. Vrede met Batsjan en Gilolo.
b 2CO. En verdere verrichtingen, b 200.
Herfteld de zaaken in Ternate. 200. En
van den Specery-handel in de Moluccos

,

Amboina, en banda. 201. Zend een vloot
onder d'Azevedo na Amboina, en veroverd
Hitoe'skurt. 201. Voor Portugal. Brengt
door Focatia de Papoefche Koningen onder
een verbond met Portugal. 201. De Mo-
lukze Koningen verzoeken van den ouden
Koning, om Galvaan te houden. 201. Dog
te vergeefs. Georgio de Cajiro achtrte Land-
voogd , zyn vervanger ; dog een liegt be-

ftierder. 201. Koning Hair nader befchre-

ven. 202. Voltoying der veiling onder hem.
201. Zyne verbittering tegen de Portugee-
zen , om rlat de Tidoreezen hen ook een
veiling op Tidore toeftonden te bouwen.
202. Hair maakt vrede met Gilolo. 202.
Jordan de Freitas negende Landvoogd hier.

202. Zes Spaanfche fcfiepen uit Mexico,
om de Moluccos te veroveren, die zich

buiten weten van Karel de vyfde onder Ti-
dore begeven, komen in Amboina, na zich
aan de Portugeezen overgegeven te hebben

,

daar de Sofa, hun Zeevoogd ftierf. 202.
Francfius Xaverius hier in Ternate. 203.
Hair na Goa gezonden, komt herfteld te

rug, en tracht dit te wreeken ; en de frei-

tas gevangen na Goa gevoerd. 203. Ber-
nardyn de Sofa tiende Landvoogd hier. 203.
Moejelykheden met Gilolo 's Vorft, en 't

vuil verbond der Molukze Koningen tegen
de Chriftenen. 203. Gilolo 's Vorft ge-
vangen , die zich vergeeft, en door zyn
zoon vervangen is. 203. Hair 's bitteren

haat tegen de Chriftenen, en hunnen ftaat

in Amboina. 403. Zend Laulata
, óm

Amboina te veroveren, die verfcheide dor-
pen onder Ternate 's Kroon brengt. 2C4.

Jarricus misilag omtrent deze perzoon. 204.
Laulata 's dood. 204. Henrik de Zaa ver-

overd alle die dorpen weder. 204. Nieuwe
onruft met Hair, dien de Portugeezen ver-

moorden. 204. Baboe vyfentwintigfte Ko-
ning hier. 206. Die de Portugeezen ver-

dryft, en die toen na Tidore vertrekken,

daar zy een fterkte bouwen , door Baboe
veroverd. 207. Hoe lang de Portugeezen
op Tidore nog bleven 207. Baboe breid

zyn ryk zeer uit, zend Knebohongi na Am-
boina. 207. Francis Drake hier. 207. Ba-
boe veroverd Boeton, &c 207. Z\n ver-

bond met MacafTars Koning , dien hy
Moorfch maakt, veroverd Saleyer. en werd
Heer van tweeenzeventig eilanden 208.

Werd van de Portugeezen gevangen geno-
men , dog de Hitoeezen boden aan hem te

redden: maar werd na Goa gevoerd. Zyn
dood, en verdere mishandeling 208 Sa-

bid of Ski 7 , zesentwintiglte Koning hier.

Zyn oorlog met de Tidoreezen , en Kafti-

liaanen.>2o8. Candifeh komft hier, a!s ook
die der Hollanders ia de Moluccos, 208.

Ter-
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Ternate, De onze met Warvjyk hier ,

gaan te

Jand met gefchenken. 209.. Bekomen Na-
gelen , en de prys daar op. 216. Warivyk

iaat by zyn vertrek hier zes man blyven.

210. Sahid befchreven. 210. Ziet onze

Godsdienit. 211. Van Neck hier , vind nog

Hollanders. 210. Slaat dapper tegen de

Portugeezen. 211. Woond een Feeft by,

en vertrekt. 212. Wolfert Hermanszoon

hier. 212. Camels Sebafiiaanszoon hier. 213.

En zyne verrichting voor Tidore , en die

van Kapitein Mol hier. 214. Welke Tido-

re veroveren. Sebafiiaanszoon laat hier

ccnig volk. 214. Der Portugeezen vertrek

uit de Moluccos. 214. De Spanjaarden

herwinnen Tidore, en Ternate. 2if. Saidi

vlugt, werd gevangen na Manilha gevoerd,

en Gamma Lamma door Maraffaoli over-

geleverd. 215-. De Spanjaarden veroveren

hier alles. 216. Prins Aali om onze hulp

na Bantam. 2 16. Hidxjat onder -Koning
hier. 216, 218. Matelief zoekt de Moluccos
te ontzetten , ontmoet Temataanfche Ge-
zanten in Amboina,, zegt hen zyne hulp

toe, 217. En komt voor Tidore. 218,219.

Koning Modafar de zevenentwintigfte hier,

komt by Maielief. 218. Dien men raad

hier een fterkte te bouwen. 218. Se-

bafliaanszon» hier zeer beichuldi'gd. zi<?.

Matelief s komft in Ternate. 220. Kieft

Maleyo tot een vefting- plaats. 221-223.

Kiert, na de voltoying, Hoofden 'er over,

en verziet het van alles
,
gaande toen na

China. 223. Zyn verdrag met Modafar.

224. Liet hier vier fchepen. 224. De on-

ze te vergeefs van de Kaftiliaanen befpron-

gen. 22)-. Brief van Prins Maurits aan

Sabid. 22f. Het Duifken, endeSon, van

Bantam herwaards gezonden. 22^. Wat
Matelief aan Van Caarden wegens de Mo-
luccos raad. 227. lin voor al in opzicht

van Makjan en Tidore. 227. Van Gaarden

komt hier over Amboina. 228. En zyne

verrichtingen , wint Makjan. 229, 230.

Van Caarden gevangen genomen. 230. Wa-
tert na Ternate. .231. Verhoevsn na Banda.

Zyn dood. 231. Werd vervangen door

Hoen, die over Amboina hier komt. 231.

ContraÊl van Witten met de Ternataanen.

231. Witten legt een fterkte op Motir. 233.
Maleyo toen Orangie genaamd. 233. Hoen
lsomt voor Makjan, en bevind dat Wittert

al na Manilha was. 233. Steld op alles

order, bouwd Tacomi, belegerd Tidore,
en dwingt den forzen Koning van Batsjan

tot vrede, 234. en zich over te geven.

Onze aanflag verder hier mislukt, 235-, dog
daar na verbeterd. Batsjan 's vefting Bar-

neveld genaamd en verfterkt. 235". Hoen
maakt een verbond met de Koningen van
Ternate en Batsjan. 235-. De onze op
Batsjan op de vlugt gedreven. 236. Van
der Dujjen eerde Hoofd op Batsjan. 236.
Hoen 's verdere verrichtingen op Batsjan,

zyn vertrek na Tidore, en dood. 236. De
vyand van Manilha ontzet, dog door de
onze aangetaft met winft. 236. Van Caar-
den raakt los, en Schot op Batsjan. 236.
Ombatsjan, en Laboewa befchreven. 237.
Verlies van een fchip voor Makjan. 237.
Motir 's Hoofd door de Tidoreezen ge-
dood. 237. Brief der Heeren Staaten Ge-
neraal aan Koning Sahid. 237. Van Caarden
eetfte Landvoogd van ons hier. 239. Schot

verplaatft die vaa Kajoe op Motir. 239.
Van Caarden weer gevangen genomen. 239.
Deel.

Ternate. Twaalf-jarig beftand met de Span-
jaarden. 239. Wittert ondertuffchen voor
Manilha door hen overvallen. 239. Moda-
far , de zevenentwintiglte Koning hier

t

maakt een verbond met ons. 239. Zyn
aard en bedryven, vry los, waar over voor
een tyd afgezet werd. 240. Spyt van Hi-
daj.u en Prins AJi wegens dat zy in de ver-
kiezing tot de Kroon voorby gegaan waren.
240. Eenige vaftigheden op Gilolo ons
ontnomen door de Kaftiliaanen ; en poging
van Modafar om zyn vader te verloflen.

240. De Heer Both hier als eerfte opper-
Landvoogd van Indien, en tweede Land-
voogd hier ; en zyn brief aan den Koning
van Tidore. 240. Brief aan Modafar van
den Koning van Tidore. 242. Groote toe-

bereidzelen der Spanjaarden ten oorlogi

243, 244. Both *s verbond met die van
Makjan, 244, 245-. en met Modafar. Schot-

te 's verbond met den Koning van Boeton.
246, De Heer Rein/i tweede opper -Land-
voogd van Indien. 247. BanMomeus van
Spilbergen Hoofd op Batsjan. 247, 248;
Joris van Spilbergen hier , 247, 248. en zyne
verrichtingen. De Heer Reaal derde Land-
voogd hier, en derde opper-Landvoogd van
Indien. 248. Goeden ftand der onzen hier.

248. I» Maire en Schouten hier. 248. De
Heer Reaal 's vertrek van hier, en vervan-
gen door de Heer Coen als vierde opper.
Landvoogd van Indien. 249. De Heer
Houtman vierde Landvoogd der Moluccos.
249. Modafar let netter op zyne zaaken,
en Hidajat vertrekt na Ambojna, zyn vui-
len handel daar met ons, en zyn dood.2<-o.
Wrevel der Ternataanen in Amboina ge-
ftraft. 250. Leliato vyfde Stadhouder des
Konings daar. 250. De Heer Le Febre
vyfde Landvoogd hier, onder welke hier
de Naffaufche vloot komt. 25-0. Leliato 's

wrevelmoedigheit, en Modafar 's geveins-
den handel met ons. 2jo, 25-1. De Heer
Van Zeiji zesde Landvoogd, en Commif-
faris hier*. ifi. Slingzen handel der Ter-
nataanen en Makjanders ; en de onze ver-
klaaren den oorlog aan de Ternataanen en
Kaftiliaanen. 252. Dienaars, en lallen der
E. Compagnie hier, op Batsjan, en Makjan.
252, 254. Modafar 's dood. Zyn zoonen»
25-6. Oordeel van de Heer Zeift over de
vrede en oorlog met de Molukze Vorften.
25-4. Hhamza achtentwintigfte Koning hier

in Ternate. 257. Buiten ons weten, en
onwettig gekroond. 25-7. De Ternataanen
trachten Sabid te verloflen. 2j6. Toeleg
der Kaftiliaanen op Tayouan. 257. Hham-
za wapend zich met ons tegen de Kaftiliaa-

nen ; dog handeld geveinsd. 257, 259, Le-
liato 's verkeerd gedrag , en de Heer Lucas-
zoon' antwoord 'er op. 250. Prins Aalt

gaat na Amboina als Hoofd van een vloot,

en zyne verrichtingen daar. 25-9-262. De
Heer Zeifl overleden, de Heer Lodeftein

zevende Landvoogd hier. 261. Slegte be-

dryven van Aali, en Leliato; afgezet, en
Loehoe werd Stadhouder in Amboina. 262.

Hhamza 's verbond met ons. 262. Aali

gequeld van de Stadhouders , en 's Konings
misnoegen over hem. 263, 264. Loehoe

's gedrag in 't eerft goed ; dog Aali begon
te itinken, en de liugze handel der twee
Stadhouders. 269. Ons verbond met Aali

goedgekeurd , als ook dat van Hhamza met
ons. 264,

O o o Ttr~
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Ternate. Aali 's vertrek uit Amboina na de

Xoela's, en Boeton , zyne verrichting daar

by de Heer Caan. 266. Zynen eifch aan
den Koning van MacalTar gedaan , die hem
doet vergeven. 266. Hbamza 's Gezant na
Amboina, en zyne valfche ftreeken ontdekt.

266. De Heer van den Heuvel hier Com-
miflaris, en de Heer Ottens achtfte Land-
voogd hier. 266. Hbamza 's Gezant in

Amooina , Loehoe , en Leliato vervangen
door R.kiri. 267. Zyn Gezant 's bedriege-

lyk voorgeven, en zamenrotten met Kakiali.

267. De Macaflaaren verovering op Cele-
bes Noord-kuft. 267. Slegten ftaat der on-
zen, Hagenaar hier, en Hhamza 's ftoutheit

in 't maken van een veiling by de onze
267. De Heer van Broekom hier negende
Landvoogd. 268. De Heer van Diemen
komt in Amboina, veroverd Luciela, ver-

zoend Leytimor 's Orangkaja 's met ons

,

en vind Sibori hier met lalt om Leliato te

lichten. 268. Hhamza verzoekt , dat de
Heer van Diemen in Ternate wilde komen.
Leliato 's ongehoorzaamheit, en de Heer
van Diemen verzoekt dat Hhamza in Am-
boina wilde komen. 269. .Sibori's goede
raad veracht. 269. Van Diemen na Batavia,

keerd weder nevens Hhamza in Amboina

,

die Leliato aan ons overgeeft, dog Loebee

lós laat. 269. Van Diemen 's bedryven hier,

en zyne verhandeling met Hhamza op Hila.

270. Vernieuwd de verbonden. 270, 276.

Van Diemen vertrekt met Leliato na Bata-

via , en Hhamza 's verdere voorvallen en
bedryven in Amboina. 276. De Heer van
Broekom overleden , en de Heer Caan tiende

Landvoogd hier. 277. Ga/par van den Bo-
gaarde Voorzitter voor een tyd , en de

Heer Seroyen elfde Landvoogd hier. 277.
Kimelaha Loehoe verzoend zich met ons

;

dog werd van Hhamza voor een Schelm
verklaard, Madjira na Ternate ontboden,

en zyne verdere gevallen als toekomend
Stadhouder. 178. Loehoe 's ftraffe,, en die

van zyn Gedacht ; dog is van ons niet wel
behandeld. 378, 279. Madjira Stadhouder,

dog 's Konings landen onder ons geiteld.

179. Andere door Hbamza ter dood ver-

oordeeld. 279. Komft van zyn Gezanten
in Amboina om een boete in te zamelen,

en zyn eifch op Hitoe. 269, 279. Verrich-

ting zyner Gezanten in Amboina. 279, 280.

Zyn fchatting hier met Sagoe voldaan. En
de ontbodene Ternataanen geftyfd, om niet

te vertrekken. 280. Madjira 's en Hhamza
's vuile aanflagen breken uit. 280. Kaitsjili

Sibori herwint Gorontalo , en Hhamza geeft

de Heer de Vlaming magt om zyne Tollen
te ontfangen. 2gi. 's Konings misnoegen
op Madjira, en zyn dood. 281. Mandarsjah
negenentwintigfte Koning hier. 281. De
Heer Seroyen gelicht, en vervangen door de
Heer van den Bogaarde , hier twaalfde
Landvoogd. 281. Nieuwe moeite met de
Ternataanen in Amboina, die eindclyk met
Madjira na Ternate gaan , daar hy den Ko-
ning veel wys maakt tot ons nadeel

; ge-
volgen van dien. 28», 283, 284. Den Ko-
ning belaft Hhamza 's fchulden te betalen,

ook alle de Ternataanen uit Amboina na
Ternate te zenden , en geeft ons de Chrifte-

nen en Heidenen daar over. 284. Waar
over de Grooten hem afvallen, en verwer-
pen, Manilha verkiezen , en hem zelfs doen
de vlugt by ons nemen , waar van na
Amboina kennis gegeven , en wat daar

op door de Heer Cos verricht werd. 285-,

286.
Ternate. Madjira 's flingzen handel hier om-

trent 286 De Heer de Vlaming met een

vloot hier, en zyne verrichtingen op Boe-
ton en hier. 286, 287. Manilha raakt af,

en Calamatta verzoend zich, dog Saidi wil
dit niet doen. 288. Hoe de Heer de Vla-
ming hem begraven en verfterkt vind , en
Madjira 's afval hier, mitsgaders de Heer
de Vlamings 's verder bedryf hier omtrent.
288. Jan Pais aan 't verraad fchuldïg.

288. Waar over de Heer de Vlaming zich

verwonderd. 289, 290. Moorden aan de
onze op Ceram bedreven. 290. Vlaming 's

voorzigtigheit hier omtrent. 290. Nieuwe
Stadhouder in Amboina. 290. Vlaming vind
goed alle de Nagelen uit te roejeji, ontbied

den Koning na Amboina, vertrekken za-

men na Batavia, alwaar die Vorft een ver-

bond met ons maakt over de Nagel-uitroe-

jing, en affchaffing der Stadhouders, en
vertrokken toen weer na Amboina. 291,

292, 294. Hun komft op Boeton, Boero,
daar fmadeiyk bejegend zynde , Vlaming
alles verderft, en hoord dat Saidi in Am-
boina was , en 't verdere van Madjira 's

fchelmftukken. 295", 296. Vlaming 's ver-
dere verrichtingen op ' -ojeJi , Locki, &c,

,

zend Mandarsjab na Ternate, en kreeg be-
richt van de Sergeants vrouw van Amblauw.
296. Vlaming veroverd Locki, wat daar
verder voorviel , en Madjira vlugt na Ma-
calTar, zyne verrichting, en verder die van
Saidi en Calamatta, 298, 299. Calamatta
Koning der Muiters, waar op de Vlaming
na de Xoela's gaat , en zyne verrichting al-

daar. 300,301. Terbile daar gevangen , en
onthalft. 300,301. Macaflar wapend zich
tegen ons. 30c Calamatta verzoend zich
met eenige andere weer met ons. 303.
't Eiland Meau veroverd, en van zyne Na-
gelen gezuiverd. 304. De Macaflaarfche
vloot in Amboina. 304. De dood van
twee Hoofd -muiters. 304. De Heer Hu-
Jlaart dertiende Landvoogd hier. 304. En
Vlaming 's bevinding in de Xoela 's. 304,
305'. Vlaming befluit den oorlog tegen Ti-
dore, zoen-fchrift ten voordeele der Gilo-
lofche Muiters, en reden van dien oorlog.

306. Mandarsjah 's Huwelyk met een Prin-
ces van Tidore afgekeurd. 306. Vlaming
na Amboina , roeid al de Nagelen op
Batsjan en Motir uit, en gaat na Batavia,

belaftende op Tidore te rooven. 307. Zyn
verrichting op Boeton, Macaflar, en Bata-
via, en zyn te rug-reize. 308, 309. Cos na
de Papoefche eilanden. 309. Dapperheit
van twee mannen in een Tinggang. 309.
Vlaming weer in Amboina, zend Roos na
de Xoela's; en liftige handeling van den
Spaanfchen Landvoogd in Ternate. gio.
Vlaming maakt vrede met Tidore, en met
de Kaftiliaanen. 311. Saidi wéér in Am-
boina, als ook Mandarsjab. 311. Madjira
's zufter doodgeflagen voor 't veroverde

Laala. 311. Koning 'Aali 's trouwe daad
op Boeton , by den welken Vlaming en
Mandarsjah komen , en hunne verrichting.

312. Vlaming na Macaflar ; de dood
van den Prins Patingahan, en tocht na
Batavia. 312. Roos na Biina. 312,313. Vla-
ming 's te rug -komft, en zyne verrichting

op Macaflar , Boeton , en ontmoet Roos ,

en wat hy hem belaft. 313, 314. Tiboro
veroverd, 313.

Ter-
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Ternate. Vlaming na Tamboeko , en wat daar

voorviel, als ook op Xocla. 314. Man-
darsjah na Amboina ontboden , zyn ge-

vaar by Boero door Calamatta 's nieuwen
afval, en 7yn komft aan 't Kafteel, ver-

worpen zynde van de zyne. 31 ƒ, 316. Vla-

ming bied Calamatta vrede aan ; dog zyn

ftouten eifch. 317. Mandarsjah zyn Kroon
aan ons verplicht. 316. Saidi Koning der

Cerammers gemaakt. 317. Siegale doet

veel quaad ; dog werd gevangen , en gekrift.

317, 318. Vlaming gaat met den Koning na

Ternate, zyne verrichtingen hier. 317, 318.
Groot voordeel door de Vlaming aan de E.

Maatfchappy gedaan. 318. Vlaming wéér
na Amboina, en krygt Saidi , den Hoofd-
muiter, gevangen, dien hy dood. 319, 320.
Tegenfpoed der Macaffaaren in Amboina.
320. De Kelangers brengen Dagga's hoofd
by ons. 320. Calamatta nog op Boero,

320, 322. En zyn verdere bedryven. 323,

324, 325-. Vlaming na Boeton , en Macaf-
iar , en zyne bevinding daar. 320, 321.
Zend Roos na Solor , en Keiler na de Xoe-
la 's , laat Van Outhoorn op Teljabo , en
keerd weer na Boero. 322. Slechte vrede
van de Heer van der Beek met MacaiTar.
322. Den Koning van Gilolo gedood. 313.
De Heer Simon Cos veertiende Landvoogd
hier. 323. Hafi met ons verzoend , en zyn
broeder , &c. 324. Tico gevangen , en na
Batavia. 324. Mandarsjak op Macaffar. 324.
De Heer Van Voor/i vyftiende Landvoogd
hier. 324. De Kaftiliaanen vertrekken uit

de Moluccos, &c. 32f. Tahoela aan Sai-

foddien gefchonken. 325". Saifoddien en Man-
darsjah vyanden. 326. Macaffar 's Koning,
door ons overwonnen, moet veel landen

aan den Koning van Ternate weer geven.

326. Mandarsjah trouw aan ons in den
Macaffaarfchen oorlog. 326. De Heer
Speelman in de Moluccos. 326. De Heer
de Jong zeftiende Landvoogd hier, en vre-

de tuflchen Ternate en Tidore. 316. De
Heer Verfpreet zeventiende Landvoogd hier.

326. Marfier, Gezaghebber, en de Heer
francx achtiende Landvoogd hier. 326.

Bericht omtrent Mandarsjah uit twee brie-

ven, een van hem, en een van de Heer
Maatzuiker , met veel byzonderheden. 327-

329. Van Boeton. 330. Brand van den
berg Gammaconorre op Gilolo. 331. Man-
darsjah 's verzoek omtrent die van Hoewa-
mohel afgeflagen. 332, De Heer Franc

x

dood; en de Heer Corput negentiende Mo-
luks Landvoogd. 332. Mandarsjah 's dood,
en kinderen. 333. Kaitsjili Sibori, of Prins

Amfterdam, dertigfte Koning van Ternate,
en befchreven. 333, 334. De Heer Corput

's dood; de Heer de Ghein Gezaghebber.

333. De Heer Hellemans Commiffaris , en
de Heer Harthouwer twintigfte Landvoogd
hier. 333. dog overleden. De Heer de

Ghein weer Gezaghebber. 333. De Heer
Hmdt Commiffaris hier. 333. De Heer
Padbrugge eenentwintigde Landvoogd hier.

334. Zyne vriendfchap in 't eerft met Ko-
ning Amjlerdam, en verdere gevallen met
dien Vorft, en des zelfs wreedheit tegen

zyne vrouwen. 335*, 336. 's Konings be-

fluit om al de Hollanders te vermoorden.

336. Zend Pati Lima ten dien einde na
Amboina , waar in Haffan Soeleiman me-
depligtig ; dog waar op Pati Lima ge-

vangen genomen , en geftraft is. 337,

338.

Ternate. De Koning recht een maaltyd irt

Ternate aan, met voornemen om de voor-

naamlte Hollanders te vermoorden , dat

door de Heer Padhrugge verydeld werd.

338. Waar op dien Vorft de vlugtneemdmet
de Ternataanen, uitgenomen drie Grooten
die by ons komen, en na Batavia gezonden
werden. 341, 342. Wat de Princes Gam-
ma Lamma doet, eri des Landvoogds ver-

richting hier op. 342. Den oorlog van
Boero hier uit ontftaan. 343. Btief des

Konings aan die van Mangindanao. 3 ^4.

Hy werd van zyn eigen volk verraden

,

door de Heer Padbrugge in 't leven behou-

den , en gevangen genomen door ons. 34^
De Heer Padbrrgge met een vloot na Ma-

. nado, ziet een Stecrt-fter, en zyne verrich-

ting hier met die van Gorontalo, die hy

overwint, 347, 348. en verdere gevolgen

van dien voor hen , en Limbotto. Sware
Slang door de onze gegeten. 348. Den
Koning verlieft zyn vry-recht , en werd met
zyn Koningin na Batavia gezonden. 348*

De Princeflèn Gamma Lamma, Maulnnda,

en den Prins Amfterdam, benevens den Ko-
ning en Koningin befchreven. 348, 349.
Den Koning en Koningin wel ontfangen
op Batavia; dog nu maar Titulair Koning.
35-0. De Heer Padbrugge Commiffaris der
drie Oofterfche Provintien. 35-0. De Heer
Lobs tweeentwintigfte Landvoogd der Mo-
luccos. 35-1. De Koningin krygt een Prins,

die na 't vieren van zyn geboorte fterft. 35-1.

Voorzorge der Koningin tegen des Konings
moord-zucht omtrent zyne vrouwen* 35-2;

Zyn flegten yver voor zyn Godsdienft- 35-2.

Den Koning en Grooten met een jaarlykze

fomme begunftigd, en twaalf Ryks-raaden
verkoren , op nieuwe voorwaarden des

Ryks nu. 35-3. Den Koning woond de
Heer Speelman 's begravenis by. 35-3. Lafl:

harer Edelheden omtrent 's Konings moeje-
lykheden met Saifoddien ; en den Koning
op nieuWs begunftigd. 35-3. De Heer Tbim
drieentwintiglte Landvoogd hier. J,S4- Zyn
aangieren op Japare, Batsjan, komlt hier,

en zyne regeering, en 't misnoegen van zyn
Tweede, en al het voorgevallene daar om-
trent. 3S$~35%-' ^c Heer Tbim 's grove
misflagen in 't aanhouden der fchepen in

Ternate. 337, 338. De Heer de kaas Com-
miffaris der drie Oofterfche Provintien , en
zyne verrichting hier. 35-8, 3^9. De Heer
Cups vierentwintigfte Landvoogd hier. 35-8.

De Heer Thim, en twee Predikanten bui-

ten dienft na 't vaderland gezonden; dog
hy, voor Schipper weer uitkomende, ver-

lieft fchip, en leven. 35-9. Hoe 't met Dit
Moulin, en Hoogeboom, ging 3^9. Koning
Amfterdam 's dood , en 't Ryk eenige tyd

door de Grooten beftierd. 35-9. Baftmg
Landvoogd, dog overleden al bevorens. 3 f9.

De Heer Buis Gezaghebber. 35-9. De Heer
van der Duin vyfentwintigfte Landvoogd.

35-9. Tolucco eemendertigfte Koning hier,

befchreven, nevens zyn Koningin, en kin-

deren- 360-362. De Princes ten Huwelyk
verzogt van den Koning van Tidore, en
van den Prins van Mangindanao. 362-364.

's Konings Paleis, wacht, bedienden, ryk-

dom, zyn recht van leven en dood. 365".

De Heer Le Sage zesentwintigfte Land-
voogd, zyn dood, en de Heer Roofe/aar,

eerft Gezaghebber , en zevenentwintigfte

Landvoogd hier. 365-. Moejelykheden tuf-

fchen de Koning van Tidore en Ternate. 365-,

O o o 2 Ter-
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Ternate. Dampter hier. 365% 366. De Heer

Claaszson zevenentwintiglte Landvoogd
,

en zyn gevallen over 't Huwelyk der Prin-

ces met de Prins van Mangindanao , bene-

vens de Heer Claaszaon 's vertrek, en dood.

366. De Heer Van Peterfom negenentwin-

tigfte Landvoogd. 366. Nieuwe moejelyk-

heden lullenen Tolueen en Hhamza taharod-

dien. 366, 367. Wat den Koning en zyn

Grooten nu trekken. 368. De ] ernataan-

fche Grooten dit jaar hun gift onthouden,

en de Heer Van Peterfom 's dood. 368.

De Heer Bottendorp dertigfte Landvoogd
hier. 36^. De Heer tkinjias eenendertigde

dito. 36S. Lyft der Heidenfche Koningen
van Ternate. 368, 369. Moorfche Konin-
gen van Ternate. 369. Portugeefche Land-
voogden in Ternate. 370. Nederlandfche
Landvoogden in Ternate. 372. Commif-
larilTen. 372. Tweede Perzoons in de
Moluccos. 373. Kapiteins in Ternate. 374.
Fifcaals in dito. 375-. Winkeliers in oito.

375-. Soldy-Boekhouders in dito. 37^. Lui-
tenants in dito. 375-, Geheimlchryvers in

dito. 376. Opperhoofden van Manado.
376. Opper- wondheelers in Ternate. 376.
Geheimlchryvers van Juiritie in dito. 376.
Lallen dezer Landvoogdy in 't jaar 1708.
en in 't jaar 1709. 377. Van den Gods-
dienft der Heidenen hier. 577. Der Mo-
hhammedaanen. 378. Door Zeinulabedie»

voortgezet 't Moorfche. ibid. Voornaam
deel van dit hun Geloof. 379. Mooifche
vrouwen in den Tempel, ibid. Hare ge-

tuigenis in 't gerigt niet geldende, ibid.

Waar nog Mooren in de Moluccos. ibid.'

Chriftelyke Godsdienft , Roomlche. ibid.

Momoja 's Koning op de kult van Moro
eerfte Chriften. 380. Sirnon Vaz , en Fran-

fois Alvttres mede na de kult van Moro.
380. Hun wedervaren hier in 't jaar 1 ^35-.

onder Catabruno. ibid. Verfcheide Priefters

door Galvaan na Moro gezonden. Ver-
fcheide Grooten in Ternate bekeerd. 381.

Dog dit vervalt weer onder de Caftro. 381.
Xavier 's verrichting hier, en elders ibid. 382.

En van andere Prielters hier. 382. Ver-
volging der Chriltenen in de Moluccos.

380, 382, 383. Batsjan 's Koning, en veel

van
e
zyn onderdaanen Chriften. 382. Al-

fonfo' de Cafiro vermoord, ibid. Papoa 's

bekeerd. 383. Hair een groot vervolger

der Chriltenen. 383. Didacus Magellanes

bekeerd de Koning van Sjauw , en een

Vorft op Manado. 3S3. Den JefohMafca-
renha 's verrichting op Sjauw, Sangir en

Celèbes. ibid. 't Slecht gedr3g der Portu-

geezen. 384. benadeeld de Godsdienft zeer.

De Hervormde Godsdienft. 386. Krank-
bezoekers hier toen eerft gebruikt, ibid.

D. Caadidius hier in 't jaar 1626; dog werd
opgezonden, ibid. En befchu'.digd door
Le Febre. 387. Zyn verdediging, en ge-

bleken onfchuld. ibid. Den Landvoogd
Le Febre , fchoon ten vollen fchuldig

,

blyft ongeftraft. 388. D. Schatte in 't jaar

1628. hier. 388. De Proponent D. Bonnus
hier in 't jaar 1627. ibid. Slechte ftand der
Schooien en Kerk. ibid. Staat van de
Godsdienft op Batsjan. 389 D. Bonnus na
Batavia in 't jaar 1629. ontboden, ibid.

Eerfte melding van D. Schatte in de Bata-
viafche Kerk-papieren van 't jaar 1631. ibid.

Die in 't jaar 1633. op Batavia komt. ibid.

D. Aartszaon hier in 't jaar 1634. ibid. Ver-
fcheide Krank- bezoekers hier gebruikt, ibid.

Ternate. D. Aartzaott in 't jaar 1638. na Ba-
tavia. 390. De Kerk en Schooien in fleg-

ten Haat. ibid. D. Bakus iu 't jaar 1640.
hier. ibid. D. Souneveld in Ternate in 't

jaar 1641. ibid. D. Bakus in 't jaar 1643.
weer hier, en eenige Krank-bezoekers. ibid.

Zyn komft in 't jaar 1644. op batavia. ibid.

D. Warmeh in 't jaar 1646. hier. 391. Die
in 't jaar iójy. na Banda vertrok, ibid.

D. Freder'uus Abbema in 't jaar iófó. hier,

en dood in 't jaar 1659. ibid. Ü. Jofias
Spiljardus hier in 't jaar 16^9. ibid. D. Ja*
hannes Burum. in 't jaar 1661. ibid- D. Pe-
trus Sibelius 'm 't jaar 1662 ibid. D. Gode-
fridus van Ahndam in 't jaar 1663. ibid.

D. Simon de Buck in 't jaar 1666. ibid.

D. Johannes Sweerdius 'm 't jaar 1667. ibid.

D. Albertus Struis in 't jaar 1669. ibid. Zyn
dienft geftremd in 't jaar 1670. ibid. D. Ja-
cabtts Montanus in 't jaar 1670. hier. 392.
D. Struis behandeling op Batavia, ibid.

D. Daniel Brauwerius in 't jaar 1671. hier,

en in 't jaar 1673. dood ibid. D. Francijlus

Dionyfius in 't jaar 1674. lb'd. D. Ifaac

Huisman in 't jaar 1675-. ibid. D. Montanus
in 't jaar 1675". ibid. Zyn Kerk -bericht

van 't jaar 1676. ibid. Slechte ftaat op
Oebi. ibid. Hoe 't ftond op Batsjan. ibid.

Makjan 393- Maleyo. Verplaatzing van
eenige Meefters. 393. Ouderlingen en
Diakenen verkoren. 394. Staat van Tido»
re. ibid. Manado. ibid. en 395-. Over wat
landen de Koning van Cajeli heerfcht. 395-.

Neiging der Gorontalers en Limbotters om
onder de Compagnie te liaan , en Chriften
te werden. 39J. Grenfen en uitftrekking

van Manado. 396. Verder bericht van hun
Koningen , en eenige andere volkeren daar
omtrent. 396. 't Meir van Tondano. 396.
Gorontalo. ibid. DeBadjoe's, zekere vol-
keren, ibid. Tagulanda 's Kerk-ftaat. 397.
Afkeuring van hunne Huwelyken met die

van Sjauw. 398. Order hier op 't Kerke-
lyke. ibid. Van 't eiland Sjauw, en de Je-
fuiten daar. ibid. Van 't gedrag der Jefui-
ten op Talaut. ibid. De (laat op Sangir.
ibid. Voortplanting van den Godsdienft op
Sarangani. 399. Dood van Kapitein Rui-
tens, en groote ongezondheit op Maleyo,
en Sangir. 400. Verzoek der Spanjaarden
over de Nagel -handel. 400. Aardbeving
op Taroena. ibid. D. Peregrinus Kerkelyk
bericht van 't jaar 1676. 401. Zyn komft
in Ternate, en flegte bevinding dezer Kerk.
ibid. Zyne verrichtingen. 402. Komft van
de Heer Hurdt en D. Durant. 402. Kerk-
order hier ingevoerd. 402. D. Peregrinus

vertrek na Manado. 402. En verrichting

zoo daar. 402. Als op Sangir. ibid. 403.
Verneemd na Tagulanda 's Kerk-ftaat, zyn
komft daar , en zyne verrichtingen. 403.
Reden van llegte bevinding. 404. Vyandfchap
van die van Sjauw tegen die van Tagulan-
da. 404. Te rug-komft op Manado. 405-.

Verzoek derTagulanders ombezetteng. ibid.

Zyn Eerw. getuigenis van hen , en van Na-
gelboomen hier. ibik. Binangkal beloofd

Chriften te werden. D. Caheing op Mana-
do in 't jaar 1677. ibid. 407. D. Peregrinus

vertrek. 406. Zyn komft op Ternate, ver-

kieft Ouderlingen en Diakenen, ibid. Ver-
dere verrichtingen hier, en op Batsjan. ibid.

D. Durant overleden. 407. D. Burenus
hier. ibid. D. de Large. ibid. D. Peregri-

nus wéér in Amboina. ibid. D. Van der

Sluis in 't jaar 1678. hier. ibid.

Ter-
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I's-mate. D. de Leeuw in 't jaar 1680. hier

,

en D. Caheing na Amboina. 407. D. Stum-

phius. ibid. D. de Leeuw predikt in 't jaar

1683. Sangirees. ibid. D. Van der Sluis in

't jaar 1684. na Amboina. ibid. D. Hek en

de Leeuw te zamen nier. ibid. D. de Leeuw
van de Heer Padbrugge niet zeer bemind,

ibid. Des Schryvers aanmerking over beide

die Heeren. 408. Lof van D. de Leeuw,
ibid. En zyn agting by haar Edelheden.

ibid.

Terra di Natal ontdekt door Vafco G*»M.a88.
Texel. (Cornelis Jacobszoon) b 389.

Tgan befchreven. a 15-8.

Tharfis. Nader nagevorfcht , wat het is. a 36,

39. Waar het lag. a 40. Dit en Ofir is

een en 'r zelve, a 40. Gedachten der Ge-
leerden hier over. a 41,41.

De Heer Tbitn, drieentwintigfte Landvoogd.

1

b 3if4-

va-a Tbye op Hitoe. b 337. Tweede in Ter-
. nate. b 35-4.

Thomas tocht na Indien. a 74.
Thomaszoon ( Rutger) Schipper. a IOÖi
Tbomaszoo» {Ja») Schipper. a 208.
Thuk, uiterfte paal der ouden in 't zeilen.

a 27, ó"6.

Tiboro, een ryk op Pantsjano. b 81, 8;,. ver-

overd. 313. Boeton 's verkeerden eifch

hier op , en roof. b 86. Cjati - boomen
hier. b 87.

Tico. (Kimefoba) b 323,324.
Ticou, op Sumatr3. a 180.

Tidoa, een dorp op Manado 's kuit. b 78.

Tidore veroverd door Sebajiiaanszoon, a 194.
Eifcht verfcheide plaatzen van Ternate 's

Vorft. b 23. Dit eiland befchreven. b 90,
101, 102. Wat plaatzen op Halamahera
hier onder, b 95", 102. 's Konings befchry-

ving. b 101. Lanien onder hem, en veilin-

gen hier. b 10 1, 102, 104, ioy. Wat deze
Koning voor de Nagelen trekt, b 102.

Papoeiche eilanden onder henu b 102-104.
Lauden in Amboina onder hem. bioj-, m.
Zyn verdere ydele eiffchen. b 105-, m.
Eenige naamen dezer Koningen, b 106.

Saifoddiens wonderlyke aard. b 10,106-109.
Zyn verbond met ons. b 109. Zyn verdere

iaaken , en dood. b 112. Hharnza Faha-
roddien zyn zoon, onwettig Koning, b 112-

114. Naja Taroena befchreven. b [[2. Al
te groote vriend fchap der Landvoogden
met die Vorften nadeelig. 113. Gefchillen

van dezen Vorft met Tolucco. b 114.
Schacht 's gefchil met dezen Vorft. b 114.
's Konings dood. b 114. Garcea of Haf-
fanoddien Koning, b n ƒ,116. Deze Koning
voerd maar een Sonuefcherm van Staat.

b 133. Roofd op Ternate. b 135-. Wint
Makjan van Ternate '3 Koning, b 138.
Almanfor zoekt de Portugeezen te ontbie-

den , dat mislukt , en maakt vrede met
Ternate. b 146. Óntfangt Magella»es volk-

in 't jaar i^zi. b ^o. Maakt 'ér een ver-

bond mede, en zy laden Speceryen, laten

'er volk , en vertrekken met twee fchepen.

b ^o. De Spaanfchen in 't jaar ^22.
gedwongen zich aan de Portugeezen hier

over te geven, b ^3- Bied Brit hier een
veiling aan, dog geweigerd, b 154. Dat

• de Koning zoekt te wreeken op de Portu-
geezen. b (ƒ4. De Koningin van Ternate
lpant met dezen Koning aan tegen Brit.

b i$6. Tavare na Tidore. b i$6, 1^7.
Üorlogt met de Portugeezen, b 15-9, 160.
als ook met Ternate en 'Tarrnwefe.

I, Deel.

Tidore. Marieco door Tarruwcfe veroverd 1

en ook andere plaatzen. b 160, 161. De-?
zen Koning verzoekt vrede; dog afgeilagen.
b 161. Garjias maakt 'er vrede mede.
b 164. Vergeeft dezen Koning, b 164,
Tarruwefe trouwd 's Konings dochter, b 164.
Dit trouwloos aangetaft door Gar/ias, en
verbrand. 164. Haat hier over tegen de
Portugeezen. 164. Een van vyf Sp'aanfche
fchepen komt onder Karkeje hier. i6^
Zyn dood. 168. Ferdinand la Tour in zyn
plaats. 168. Die de vrede met de Portu-
geezen breekt. 168, 174. Saavedra hier,
een aanflag op Motir, en hunnen voorflag
vaa vrede afgeflagen. 17^ Tidore her-
bouwd, Almanpsr vervangen , en de fterKte

opgebouwd. 176. Tan een Ternataanfche
plaats aan, dog werd weder zelfs verbrand.

177. Vrede daar op, en de ftad Tidore
herbouwd. 177. Hun misnoegen tegen de
Portugeezen. iS^ Spanjaarden weer hier;
dog raken in handen der Portugeezen. i8^
De Tidoreezen flaan de Portugeezen uit

zee. 192. Werden door Galvaan j na ver-
geefs aanbod van vrede , aangetaft. 19^
Galvaan veroverd de ftad , en maakt vrede
met Tidore. 196, 197. De Tidoreezen
laten de Portugeezen ook een vefting op
Tidore bouwen. 202. Zy en de Kaftiliaa-
nen krygen gefbhil met Koning Sahid in
Ternate. 208. Corr.elis Sebajiiaanszoon voor
Tidore, neemd twee Kraaken, endeveftin°-
in. 213. Tidore door de Spanjaarden her-
wonnen. 21 ƒ. Matelief voor Tidore en
dit befchreven. 218. Wil dit verbranden,
dog kon 'er niet by komen. 219. Zyn raad
om Tidore, &c. aan te taften. 228. Daar
Van Caarde», om redenen, van afziet. 229.
Hoen taft Tidore aan. 234. Clementszoon
door de Tidoreezen gedood op Motir

,

daar hy Hoofd was. 237. De Heer Both 's

brief aan dezen Koning. 240. Brief dezes
Konidgs aan zynen Neve Modafar. 242.
Onze vefting Marieco hier onder Van Anf-
fv/ig welgefteld. 248. De Tidoreezen ver-
dacht van nevens de Spanjaarden de hand
in den opftand tegen Mandarsjab gehad te

hebben. 286. Vlaming befluit Tidore te
beoorlogen; 30^ met de reden van dien;
Afkeuring van Mandarsjah 's Huwelyk met
een Princes van Tidore. $c6. Hy belaft op
Tidore te rooven. 307. Den Koning van
Tidore in fchyn door den Spaanfchen
Landvoogd gevangen gezet , om ons te
misleiden. 310, 311. Vlaming maakt vrede
met Tidore. 311. Veftingen hier. 32^
De Kafiiliaanen vertrekken van hier. 32^
Tahoela aan Saifoddie» gefchonken.
Vrede tufichen Ternate en Tidore.
Moejelykheden tufichen deze Koniogen
Tolucco , en Hbamza Faharoddien. 36ƒ , 366.
Met de gevolgen van dien. 367. Kerk ftaat

hier. 394.
Ttgoero befchreven. a 1 ƒ8.

Tthoelale door Hidajat tegen ons opgezet.

b 249.
Tinnekens (Franfois) onder-Hopman, zyn dap-

per bedryf. b 309.
Toalele, een Hopman. b 320.
Toboli, op de kuft van Manado, door die van
Mandar ten overgang gebruikt. b jf, 76.

Tobona, 't oudfte dorp op Ternate. b 10, 134.
Toeban door ons bezogt. a 173, 182.

Toccoboedi, op Manado 's kuft. b 7$-.

Toelor (KaitsjM) Koning Hhamza 's vader.

b 2.ss*
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b 78.

a 203.
a 208.

b 73.

7*, ?ó-

b .2.

Toeivacaro, een eiland. a 203. I

de'Togi.is, of Schildpads-eilanden by Manado
's kuft. b 77. Dorpen, b 77. Weg her

waards ter zee.

Toggo-Sor:g\ , eilanden.

Tol (Adriaan) Hoofdman.
Tolabagi, op Manado 's kuit,

Tohli, op dico.

To.'ucco, een veiling hier.

Tolueen, eenendertigde Koning van Ternate.

b 360, 369. Zyn gelchillen inet Hhamza
faharoddien. b 114.

üfumeianu, op Manado 's kult. b 80.

Tomir.i. Overgang van hier na Dondo, &c.

b 73. So. Des zelfs bcgt, en dorpen, b 77.

Tommag-.la. Een Adelyk huis hier. b 141,141.

En verder bericht hier over. b 142-144.

Tommattoe. Een Adelyk huis hier. b 141,142
Kil"'C-d>a de ou^fte hier van bekend, b 142.

To-co:ide, op Manado 's kuit. b 81.

Top.. Tondano op Celèbes. b 64. 't Meir van
Tondano. b 396.

Tentoli, en hun groot vermogen, b 72, 73.
Daft hen opgelegt. b 73.

T0-OI0, op Manado 's kuft. b Si.

Trangabnr, der Deeuen Hoofdplaats op Cho-
roinandel. a 144.

Triumpara, Koning van Coetsjien, 's geval-

len, a 94.
Tsjiii {Niai) Koningin van Ternate. h 381.
Tsjitsjo, derde Hoofd, en eerfte Koning van

Ternate. b 135-.

Tnrkjcbe vloot geflagen. a iof.

Tweede Perzoon 's hier. b 373.
Tyaneus (Apollonius) reize na Indien. a 75-,

Tyriers, eerfte omzeilers van Africa. a 2$\

Hun Schippers mannen van aanzien, a ai.

Hun volkplantingen. a 23-25-.

Tyrus ouder dan Carthago, en beroemder in

handel en zeevaart, dan de Sidoniers. a 20,

21, 24. Een Oud en Nieuw Tyrus, dog
geen van beiden Homerus bekend, a 21.

Oud Tyrus door Sidon gebouwd a ai.

Haar hoogmoed, a 21. Bouwd Carthago,
Gades of Cadix, &c. a 23.

V.

VAlenisn van der Wald (Andries) ïoeker

van 't O. en W. , en van 't Perpetuum
Mubi'te. a.119.

Valentyn (Comelia) fchryffter van deMaleitze
Brief des Konings van Batsjan met een
Arabifche letter. b 121.

D. Valentyn herwaards geordonneerd, b 426.

Vaz (Simoa) Priefter op Moro 's kuft. b38o.
Veeger (Jucob) onthoofd. a ao8.

de Vega < Cbrijtoffel) Priefter. b 382.
Venetiaanen. Der zelver tochten na Indien,

a 73. En zy lang meefters van dien handel,

a 80.

Verheiden 's dood. b 321.
Verflanken (Adriaan) Commies, overleden.

a 209.

Verre (de Maatfchappy van ) zend de vier eer-

fte fchepen van ons na Indien. a 172.

Verfchoor Schout by nacht, a 208. Werd Zee-
voogd, en zyne verrichtingen in de Zuid-
zee. 209.

Verfpreet. (Andrics) a 210. dood ibid.

Verboeven na Banda. a 198. b 230. Zyn dood.
a 198. b 231.

de Heer Verfpreet zeventiende Moluks Land-
voogd, b 326,372.

Vette (Vincent) brengt zekere aantlag van
Calamaita met Engeland tegen ons uit. b 325-.

Vervoeging der Roomfche Chriftcnen op Mo-
ro. b 380.

Vinnen (Gysbert van) op Makjan. b 248.
Vtera 's fchepen genomen. b 302.
Vinaigre (Ferdinand) verflaat onder Galvaan

een Roover. b 200.
Vinagre (Ferdinand) Priefter. b 380.
Vlaming van Hhamza over zyn Tol lm ge-

field, enz. b 2S1. 283. Na Ternate ge-
zonden, b 280-2&8. Komt hier. b 2S8.
Zyn voorzichtigheit op 't ontfangen der ty-

ding van Madjira 's verraad, b 290. Komft
in Amboina. b 290. Vind goed overal de
Nagelen uit te roejen. b 291. En zyn ver-

dere handelingen daar over. b 291. 292.
Zyn verdere bedryven en voorvallen. b294-
296, 299, 305-. 306-323. Veroverd Lockf.
b 297. DoetTerbile &c. onthalzen. b3oo,
301. Ontfangt een brief van Calamatta.

b 303. Krygt den Muiter Saidi gevangen.
b 3,9, 320.

de Vitre ( Le Connejlable) aan de Caap by
Spilbergen. a 183.

Vlooten. zie Ooft-indiën, en de tochten daar
op.

Vlooten ( Ooft-Indifche Retour-) met haren
inkoop in 't kort. a 211. Met de naamen
der fchepen , Zeevoogden , en inkoop in 't

breede. 214.
De Vloot van 't jaar 161 3. a 216. De Heer

Both i6if. ibid. Van 1616. tot 1619. in
kluis. ibid. Van de Heer Reaal 1620. ibid.

1621, 1622. a 218. De Heer Coen 1623.
ibid. 1624, 162 f. ibid. Scbapenham 1626.

ibid. Verjchoor 1627. a 220. De Heer
Carpentier 1628, 1629. ibid. De Heer van-

den Broek 1630. ibid. De Heer van Die-
men 163 r. ibid. De Heer van der Lee
1632. a 222. De Heer Specx 1633. 'bid.

De Heer Lucaszoon 1634 ibid. De Heer
Vak. 163 f. ibid. De Heer Brouwer. 1636.
ibid. De Heer Putmans. 1637. a 224.
De Heer Gyfels. 163S. ibid. De Heer Deu-
tecom 1639. ibid. Koekebakker. 1640. ibid.

De Heer Barent Pieterszoon 1641. a 226.
De Heer Caron 1642. ibid. De Heer
Hartjmk 1643. ibid. De Heer Caan 1644.
ibid. De Heer Crook 1645. a 228. De
Heer La Mair. 1646. ibid. De Heer va-a

Vliet. 1647. ibid. De Hter Geieynsz. 1648.
ibid. Simon Pietersz- 1649. a 230. De
Heer Muikens 1650. ibid. De Heer van
der Lyn iój'i. ibid. De Heer van Talin-
gen 1652. ibid. De Heer Demmer 1653.
a 232. De Heer Kemp 1653. ibid. De
Heer LareJJe 1654. 'bid. De Heer van
Goens i6ff. ibid. De Heer van den Bo-
gaarde ièf6. ibid. De Heer Crab I6ƒ7.

a 234. De Heer Cunatis iój8. ibid. De
Heer Coedyk 1659. 'bid. De Heer Sterthe-

mius 1660. ibid. De Heer Fnfius 1661.

a 236. De Heer de Vlaming van Outshoortt

1662. ibid. De Heer Klerk van Odejfe

1603. ibid. De Heer Steur 1664. ibid.

De Bitter l66f. 3238. Caeuw. 1666. ibid.

De Heer van Dam 1667. ibid. Van der

Laan 1668. a 240. De Heer Tbyszen Pa-
jart 1669. ibid. De Heer van den Brouke

1670. a 242. De Heer Godsken 1671. ibid.

De Heer Överbeek 1672- a 244. Husbertsz.

1673. 'bid- De Roy 1674. ibid. Valkenier

IÖ75-

. a 246. De Heer Verburch 176. ibid.

Stmndwyk 1677. ibid. De Heer Ranfi.

1678. a 248. De Heer van der Waejen

1679. ibid. De Heer Abbema 1680. ibid.

Vlooten.
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De Vloot van de Heer van Goens de Jonge van

't jaar 1681. a 2f0. De Heer van Goens

de Oude 16S2. ibid. Van Outhoom 1683.

ibid. Vofcb 16.84. a 2f2> ^e ^eer Lug-
tetsburg 1685-, ibid. Hartjink 1686. ibid.

Braamt 1687. a 2 S4- Couper ,1688. ibid.

De Heer Padbrugge 16S9. ibid. Parvè
1Ó90. a 25-6. Speelman 1691. ibid. Kemp
1692. ibid. ^«» <&« B<?rg 1693. a 258.

Pronk 1694 ibid. Z^f Kox 1695*. ibid.

De Wit léyó. a 260. Pronk 1697. ibid.

De Heer Bickon 1698. a 262. De Heer
Heinfius 1699. ibid. De Heer Wouter Val-

kenier 1700. a 264. Keelman 1701. ibid.

^>« 1702. a 266. De Heer Broecb 1703
ibid. De Heer Winhler 1704. a 268.

Henriksz. l"JOf. ibid. De Wit 1706. a 270.

Z)<? Boer. 1707. ibid. De Heer Simons

170S. a 272. De Heer Van Goens 1709. ibid.

De Heer Generaal / an Hoorn 1710. a 274.
De Heer De Vos 171 1. ibid. De Heer Van
Hoorn 1712. a 27Ó. De Heer FiJ» i'to/W
1713. ibid. De Heer Antuni Valkenier 1714.
a 978. De Vlaming 17IJ. a 280.

foge/'-nesjens op Manado. b 03, 6j.

Uiterfie , de ouden (telden veel uiterften der

Wereld; als Gades. a 6*. De Arabiers,

Britten , de Indiaanen. a 6y, 6ó. Thule,
en de Garamanthen. a 66. iEthiopiën

,

Spanjen , Cerne. « <££-

Vogelaar (Melchtor) Commies. a 184

Vogelaar. (Jujlus) 3. 208.

Volkplantingen der Feniciers,. en eerft der Si-

doniers. a 21. Der Tyriers van meer be-

lang, a 23, 24, 2j. Der Carthagenienzen.

T .

a 2 ?-

Vollenhovcn ( Robbert van ) Vaandrig, a 209.

Vollenhoven (Otto -van) Vaandrig. a 209.

De Heer x/«a Voor/i vyftiende Landvoogd der

Moluccos. zie Ternate. b 324.

Vos ( Ham) Chirurgyn , mede na 't Noorden
vertrokken. a 170.

de Vries (Pieter Everizen) Kapitein. a 208
Vriesland. De Bewindhebberen van Vriesland

tot Amfterdam van wegen deze Provintie

zittende. a 307.
Utrecht. Bewindhebberen van Utrecht tot Am-

fterdam zittende. a 306.

N-. Uytenyn, Commies. a 174.

Ulpendam (Jacob Claaszoon) onder-Zeevoogd
van Olivier van Noord, a 177. Wegens
ongehoorzaamheit in de Straat Magellanes
aan land gezet. 178.

W.

WAal (Nicolaas de) Hoofd op Taffafoho.

b 2*4.
Wdela {Thomas) Goegoegoc van Taboecan.

b 50.
Wagensveld Gezaghebber in Ternate. b 261.

Walcheren ('tTchip) verloren in Ternate.

b 230.
Wald (Valentyn van der) vind het Perpetuum

Mobile, en zoekt 't O. en W. a 119,

Walichs {Jan) Schipper. a 196.
Walbeek (Joannes) Wiskundige, a 208, 210.

Wapen. Een Roer 't wapen der Sidoniers. a 20.

Waarthuizen ( Nicolaas van ) Commies, a 208.
Waarfcbouwinge (irouwe) wegens Madjira 's

verraad veragt. b 290.
Wajfi, drie eilanden omtrent Manado. b 61.

D. Warmeh in Ternate in 't jaar 1646. b 391.
in 't jaar löj-y. na Banda. b 391. Op Ba-
tavia, b 391.

Waygeoe een der Papoefche eilanden, b 308.

Warwyk (Wybrand van) als onder-Zeevoogd
na Indien, a 174. Werd opper-Zeevoogd.
a 175-. Komt in Amboina. ibid. Zie ver-
der Reizen, of de tocht van Van Neck daar
na Indien. Komt als Zeevoogd der ver-
eep.igde Compagnie uit. 184. •

Weerd (Zebalt de) Hoofdman, onder Mahu,
op 't Jscht de Blyde Boodfchap. a 176.
Werd op 't Geloove geplaatft. ibid. Komt
in Goeree binnen. 177. Hy Commies komt
te Atsjien. 1S4. Op Ceilon vermoord.

184, 191.
Welt ( Pieter van ) Coopman. a 268 , dood 208.
Wernerus zoekt O. en W. a 116.
We/Ier (Henrik) Koopman. a 199.
Willemszoon (Jan) b 389.
Wierook, den ouden bekend. a 68, 69.
Wouter Willekem, Commies, by ons. a 175-,

Vaart onder de Franfche, die by Spilbergen

aan de Caap quamen. ib'3.

Willemjlad op lacomi, door Hoen gebouwd.
b 234. )

Willemszoon ( Salomo») Schipper, a 208. Ver-
plaatft. ibid.

Winkeliers in Ternate. b 375-.

Wifl'on zoekt na 't O. en W- a 121.

Witb ('Jan Cornelisze de) Schipper. a 196.

Witte Cornelisze de Whte, onder-Zeevoogd.
a 208.

Jf7iit^^t vaart uit nwt lf-rhoeven als onder-
Zeevoogd. a 196.

Wittert na Ternate. a 198. en b 230. Zyn
Contraét met de Ternataanen gemaakt. 231.
Als ook een vefting op Motir, en zyn ver-

trek na Manilha. 233. Werd daar door de
Spanjaards overvallen. 239.

Wondbeelers (opper-) van Ternate. 37'

X.

XAvier ( Franoifco ) Koning van Sjauw. b 5-9.

Xaverius (Francifcus) komt in Ternate.
b 2°3> 3Sl > 38i -

Xerxes tocht na Indien. a 47.
Xoela 's, drie eilanden, en aard dezer inlan-

ders, b 87, 88, 89. Teljabo, en des z-elfs

dorpen, b 87. Outhoom hier. 312. Man-
golï, en Befi. b 88. Door wie deze eilan-

den veroverd zyn. b 88. Terbile , Stad-

houder hier. b 88. Valt af \&n' Mandarsjab.

28*, 299. Stonden wel eer onder Amboi-
na, dog daar na onder Ternate. b 88.

Over de vaart herwaard, b 88. Prins Aalt

hier. b 265-. Zie over Xoela 's verder on-
der Ternate. Terbile onthalft. b 300, 301.
Waitima, een dorp op een dezer eilanden.

322. Calamatta op Xoela Ben". b 323*

Y.

X Sbrandszen (Jan) Schipper. a 208.

Z.

f—y Ainalabdien , veertiende Koning van Ter-

Jiu nate. b 141. Is een groot voort-

zetter der Moorfche leere. b 142, 143.

Zyn tocht na Java. b 143. En 't verdere

daar op voorgevallen. Ontmoet Pati Toe-

ban daar , en maakt hem tiende lid van zyn
Raad. b 143. Zyn dood. b 143.

Zainalabdien Kening van Batsjan. b 124.

Zmzibar , of Terra_ di Natal. a 88. 91,

Pieter Gnaja 's verrichting hier. a 96.
P p p 2 Zee,



Zeehoornkens , in de Papoefche eilanden. 0104.

Zeeland: Bewindhebberen. a 308.

Zee-rooven by de oude geen fchande. a 18.

Zee 's ziltigheit nagevorfcht. a xif.

Zeevnart, waar op het verfcheide volkeren

toegelegt hebben. a 1 7.

Zeevoogden der Rctour-vlooten. 3214.
Zegertsz. (Pieter) opper-Koopman. a 196.

Zegertsz- {Cornelis) a20l.
Zeeuw? (liarcnt) b Z89.

Zeilen. De ouden zeilden dicht by de wal , of

anders maar op de Sterren, die zy kenden.

a 13 82. Wie eerft buiten de paaien der

ouden zeilden, a 82.

BLAD-WYZE-R.-
'Zee. Schrik der ouden voor de zelve. an,i3. , Zeilen. De Tyriers zeilden allereerfl Africa

Deze zeilden noit in volle zee. . a 8a,. j rond. a 25-. De Colommen van Hercules der
ouden verlle paal in 't zeilen, als ook Gades*
a 26. En Thule. a 27. Wat landen de
ouden al bezeild hebben, a' 25-, 28, 82.

Zeilden zonder Compas, dat zy niet ken-
den, a 44.

De Zeil-fleen, hoe verre den ouden bekend.
a 44, 45-.

Zei/l (den Heer Commilftris ) in de Moluc-
cos. b 2$^ Eu zesde Landvoogd der Mo-
luccos. zie Ternate. Zyn dood. 261.

Zoeboet, een der Ladrones ^eilanden, b 149.
En veel Kaftiliaanen hier vermoord.

Zyde, wonderlyk van Plinius , en andere,

befchreven, a 70.

DRUK-FEILER
In het Eerfte Deels Tweede Deel, of de Befchryving der Moluccos,

in den Blad-wyzer onderfcheiden met de letter b.

Fol. 18. Colom. 1. ftaat C.C. lees D.D.
68. 2. ftaat Poenot Saccan. lees Poenot ^ Saccan.

72. 1. ftaat Coejfoeboeivi . lees Coejfoevoei.

j?f. •£. n.aaL Sioie. lees f!lak.

147. 1. ftaat Gaivaan. lees Gaivaan.

226. In de korten Inhoud overgcflagen na de vyftiende regel , na
welke die moet volgen : Door Wittert een verbond en vaftig-

heit op Motir gemaakt.

233. 1. is na de Punctum in de derde regel dit uitgelaten : Ook maak-
te hy met deze Ingezetenen een byzonder verbond.

248. 1 . ftaat was de Heer Reinft. lees was de Heer Reaal.

1 j-i. 2. ftaat Alciomis. lees Alcinous.

184. ftaat, in de zelve plaat, lees in de plaat No. XLIII.
280. 2. ftaat Pi/mol. lees Bi/mol.

282. 2. ftaai Oerin. lees Oerien.

/\J' > ftaat Herman van Outshoorn. lees Herman van Outboornt

3 op. 1. ftaat Dat die vloot, lees Dat van die vloot.

300. 2. ftaat in deze Tinggang. lees in een Tinggang.

317. I. ftaat Dain Boletan. lees Dain Bolecan.

1 . ftaat Tamir Amfara. lees Tamin Amfara.

321. 1. ftaat Sambangko. lees Sombangko.

BYVOEGSEL,
Fol. 311. i. Voeg by de Landvoogden der Moluccos nog na de Heer Hehi-

fius^ die den 2

i

ften December in 't jaar 1722. overleden is,

Jacob Kloek. van 't jaar 1723.

374- Voeg by de Kapiteins na Cafpar Fogus,

Jacob Willem van der Brugge, van 't jaar 1720. tot 't jaar 1723.
Herman Vlek. van 't jaar 1723.

375"- Voeg by de Fifcaals na Bichon,

N> Boeriust van 't jaar 1723.
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